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Σ ι αθά ιος ΑΕΒΕ 

αyαπηιοί φίlοι ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ r'naν αναμφί

βολα π επεισοδιακn όπως αποδείχτπκε Σύνοδος 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) 

στο Seattle των ΗΠΑ. Η ageπda τπς συνόντπσπς περιλάμβανε εκτός των όλλων και τπν περαιτέρω απε

λευθέρωσπ των υππρεσιών με στόχο τπν ένταξπ τους σε μιό 'Όπορρυθμισμένπ" (deregulated) παγκόσμ ια 

αγαρό που θα εξασφαλίζε ι α πρόσκαπτπ πρόσβασπ στις εθνικές αγορές κατό τα π ρότυπα κεφαλαίων κα ι 

π ροϊόντων. Όμως υ π π ρεσίες δεν είναι μόνο το φώς, το τπλέφωνο, το νερό, π υγεία, π εκπαίδευσπ , αλ

λά και οι μεταφορές. Δεν πόει πολύς καιρός που ο ΠΟΕ επέβαλε στπν Ινδονπσία να διακόψει τπν κρα

τικn επιχορnγπσπ στπ βιομπχανία ζόχαρπς και να αφnσει ελεύθερες τις τιμές. Το αποτέλεσμα r'naν να 

πλπμμυ ρίσει π χώρα από τις εισαγωγές εξαναγκάζοντας τπ ντόπια πα ραγωγn να πωλείται στο μ ισό του 

κόστους. Οι πολυάριθμοι ζαχαρόμυλοι τπς Ιόβας λειτουργούν πλέον με τεράστιο έλε ιμμα κα ι απειλού

ντα ι όμεσα μ έ  λουκέτο, παρασύροντας μαζί τους κα ι τα εκατοντάδες χιλιόμετρα των σιδπροδρομ ικών 

γραμμών που τους εξυππρετούν. 

"Δυστυχώς", ο σιδπρόδρομος δεν κατόρθωσε ποτέ να αποτελέσει lobby ικανό να επ ιβάλει τα συμφέ

ροντα του. Α κόμα και σnμερα , που τα υ περαισιόδοξα σενό ρια για τπν ανόκα μ ψ π  των σιδπροδρομι κών 

μεταφορών προωθούνται σε παγκόσμ ιο επίπεδο, αυτό που υπόσχονται είναι π οικονομ ικn εξυγίανσπ των 

σιδπροδρομ ικών επιχειρnσεων κα ι π βελτίωσπ τπς ανταγωνιστικότπτός τους. Η ενοποιπμένπ πλέον σιδπ

ροδρομικn αγορό τπς ΕΕ. ευνοεί τις συνεργασίες επιμέρους δραστπριοτnτων των εθνικών δικτύων, ό

πως οι εμπορευ ματ ικές μεταφορές, ο στόχος όμως είναι ξεκάθαρος: να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικό

τερα ο δυσβάσταχτος εξωτερι κός ανταγωνισμός κα ι όχι φυσικό να δπμιουργπθούν lobbies ικανό να με

ταφέρουν με επ ιτυχία τις εμπορικές τους δραστπριότπτες εκτός συνόρων. 

Ας μπν ξεχνόμε επίσπς, ότι π ίδια π φύσπ του σιδπροδρόμου ως μεταφορικό σύστπμα, δεν ευνοεί τπ 

δπμ ιουργία πανίσχυ ρων oρerators που θα επιχειρούν με τπν πθικn πολυεθνικnς ετα ι ρίας. Είναι σαφώς 

ευκολότερο, εμπορικό πιό ευέλικτο και οι κονομικό αποδοτικότερο να οργανωθεί ένας οδικός n αεροπο

ρικός μεγιστάνας που θα επ ιβάλλει τις υ π π ρεσίες του στις εθνι κές αγορές. Έτσι ,  διαφα ίνεται πλέον ο

ρατός ο κίνδυνος, π όποια πολιτικn υ πέρ του σιδπ ροδρόμου -βασισμένπ στπν ανό πτυξπ μ ιός ανθρώπι

νπς, ενεργε ιακό οικονομ ικnς κα ι περι βαλλοντικό nπιας μεταφοράς- να έλθει σε μετωπικn σύγκρουσπ 

με τις νόρμες που προωθεί ο πανίσχυρος ΠΟΕ. 

Φανταστείτε για παράδειγμα μιό τοπικn κοινωνία που αποφασίζει να στπρίξει οι κονομικό τπ σιδπρο

δρομικn εξυ ππρέτπσπ των πολιτών τπς και σύρεται στα δικαστnρια, κατπγορού μενπ για "αθέμιτο ανταγω

νισμό" στπν πολυεθνικn που εκμεταλλεύεται το διπλανό αυτοκινπτόδρομο. Σκεφτείτε επίσπς, ότι π συγκε

κριμένπ πολυεθνικn ,  στπν προσπόθειό τπς να "καθαρίσει" το τοπίο τπς αγορός, είναι σε θέσπ να επιτεθεί 

στα τιμολόγια του ανταγωνιστn-σιδπροδρόμου υπερκαλύπτοντας τις τοπικές ζπμίες από το κέρδπ όλλων α

γορών. τπν ίδια στιγμn που π τοπικn σιδπροδρομικn επιχείρπσπ. όντας πλιlρως απροστότευτπ , οδπγείται 

μαθπματικά στπν οικονομικn καταστροφn δίνοντας ταυτόχρονα και ένα πρώτπς τάξεως "επιχείρπμα" κατά 

τπς βιωσιμότπτας των σιδπροδρομι κών μεταφορών εν γένει . Τέλος, φανταστείτε ότι, τα παραπάνω συμ

βα ίνουν στπν Ανεπτυγμένπ Δύσπ. π μεταπολεμ ικn ιστορία τπς οποίας. έδειξε ότι ακόμα και χωρίς τις νου

θεσίες του ΠΟΕ. τα κατάφερε μιά χορό στο να υποβαθμίσει τους σιδπροδρόμους τπς. 

Εμείς επι μένουμε ότι οι μεταφορές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως "προϊόντα". Η παγκοσμιοποί

πσπ τπς αγοράς των μεταφορών δεν πρέπει να βασίζεται στπ λογικrΊ τπς 'Έλεύθερπς διακίνπσπς προϊό

ντων" αλλά στπ λογικn τπς ο ικονομ ικnς κα ι πολιτισμικnς ανάπτυξπς, τπς βελτίωσπς τπς ποιότπτας τπς ζω

nς και του σεβασμού στους πόρους του πλανnτπ. 

Από τπ συντακτικn ομάδα και τους συνεργάτες τπς "Σ" θερμές ευχές για χαρούμενες γιορτές και ένα 

όκρως Σιδπροδρομικό 2000 σε όλους τους αναγνώστες μας. 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ  
Η "Σ" ευχαριστεί τους κ. κ. Αντώνη Βράιλα και 
Σπύρο Κωνσταντόπουλο, για τη συνεργασία τους 
σε αυτό το τεύχος. 

Στο εξώφυλλο: Η πρώτη από τις 6 ηλεκτράμαξες 
του ΟΣΕ , Η 561 , επικεφαλnς της εμπορικής αμα
ξοστοιχίας 80966 που μεταφέρει υγρά καύσιμα α
πό τη Θεσσαλονίκη στην Ειδομένη με τελικό προο
ρισμό την γειτονική FYROM, φωτογραφίζεται στις 
7 Σεπτεμβρίου 1 999 στο Π ρόχωμα. (Φωτ.: Ν ίκος 
Κλώνος) 
Στο Σαλόνι: Οι τετράδυμες δηζελοπλεκτρικές αu
τοκινπτάμαξες που εικονίζονται στο Παρόρι, λίγο 
πριν την Τιθορέα, εκτελούν σε διπλή σύνθεση το 
IC 502 "ΦΙΛΙΠΠΟΣ" Αθηνών - Θεσ/νίκπς το Νοέμ
βριο του 1990 , ένα χρόνο μετά την έναρξη των 
δρομολογίων l ηterCity στη χώρα μας. (Φωτ.: Κώ
στας Κακαβάς) 
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Cohibas, των Bu icks, του ατμού των ζαχαροφυτειών, των πα ραδοσιακών i nter

urbans και τnς α ρμονικnς συμβίωσης αμερικανικών και σοβιετι κών 
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Λίγο πριν τα επίσημα εγκαίνια του πρώτου τμnματος, ο φακός τnς "Σ" ταξίδεψε 
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Η αρίθμηση των ρυμουλκουμένων των Α/Α Ferrostaal (Σελ. 15)  είναι Ρ 1 5 1  εως 

Ρ1 60. 
Εκ παραδρομής, οι κινητήρες των Δ/Η σειράς Α 471 - Α  496 (Σελ. 45) 

αναφέρθηκαν ως "δωδεκαβάλβιδοι" αντί του ορθού "δωδεκακύλινδροι". 
Οι φωτογραφίες της στήλης 'Το Παλιό μας Αλμηουμ" (Σελ. 5 1 )  προέρχονται από 

τπ συλλογή του κ. Παύλου Αγατζά. Η κάτω φωτογραφία δείχνει τπ γέφυρα 
Σαφλά και όχι τπν περιοχή Νικολακάκαινα Αρκαδίας. 
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ΆρθρΟ 24 του Συντάγματος της 

Ελληνικής Δημοκρατίας: 'Ή ηροατασία του φυσι

κού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υπο

χρέωση του Κράτους". 

Δύο από τα μεγαλύτερα προβλιlματα της επο

χ ι'ις μας είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας και η 

καταστραφι'ι του περιβάλλοντος, στη δημιουργία 

των οποίων η συμβαλιl του αυτοκινι'ιτου είναι με

γάλη (σύμφωνα με τις μετρι'ισεις της Greeηρeace 

τα αυτοκίνητα , ιδιαίτερα το καλοκαίρι , συ μ βάλ

λουν κατά 80% στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

της Αθι'ινας). Όλες οι κυβερνι'ισεις που εναλλά

χθηκαν στην εξουσία τα τελευταία 30 χρόνια, 

μας υπόσχονταν ότι θα λάβουν μέτρα για την επί

λυση αυτών των προβλημάτων, αφού, εκτός των 

άλλων, α υτό ι' ιταν και επιταγι' ι ταυ Συντάγματος. 

Όσο δε πληθαίνουν τα μηνύματα για τις αρνητι

κές επιπτώσεις στην υγεία και στην ποιότητα της 

ζωι'ις μας, τόσο αυξάνουν και οι υποσχέσεις των 

υ πευθύνων για τη λιlψη μέτρων. Τελικό οι αρμό

διοι είτε δε θέλουν είτε δεν μπορούν να επιβά

λουν τις ενδεδειγμένες λύσεις με αποτέλεσμα τη 

συνεχι'ι επιδείνωση της κατάστασης. 

Απόδειξη της αναντισ τοιχίας λόγων και έργων 

των υπευθύνων, είναι το ότι στην Ελλάδα, τα τε

λευταία 40 χρόνια, η σχέση χρηματοδότησης του 

σιδηροδρόμου προς το δράμα, ι'ιταν από 1 προς 

3, έως 1 προς 5 υπέρ του δεύτερου, πα ρ' όλο 

που όλοι γνωρίζουμε ότι μόνο ο περιορισμός της 

οδικι'ις μεταφοράς και η εκτροπ ι'ι μεταφορικού 

έργου προς τον σιδηρόδρομο και τα άλλα μέσα 

σταθερι' ις τροχιάς θα συμβάλουν στην επίλυση 

των προαναφερθέντων προβλημάτων. Αλλά και 

αρκετές από τις επενδύσεις στο σιδηρόδρομο μέ

νουν δυστυχώς ανολοκλι'ιρωτες ι'ι ανεκμετάλλευ

τες α πό την πολιτεία . 

Π ιστεύαμε ότι έστω και στο παρά πέντε, τα Υ

πουργεία Εθνικι'ις Οικονομίας και Π ΕΧΩΔΕ θα έ

παιρναν το μι'ινυμα των κα ιρών και τουλάχιστον 

ως προς κατανομ ι'ι των χρημάτων του Γ' Κοινοτι

κού Πλαισίου Στι'ιριξης (γνωστό και ως πακέτου 

Σαντέρ ι'ι Πρόντι ) ,  η σχέση αυτι'ι θα άλλαζε υπέρ 

του σιδηροδρόμου και των άλλων μέσων σταθε

ρι'ις τροχιάς (προαστιακού σιδηροδρόμου, τραμ), 

ιδιαίτερα μετά τις αιτιολογημένες προτάσεις του 

Υπουργού Μεταφορών κ .Μαντέλη για αυξημένη 

χρηματοδότηση αυτών των μέσων μεταφοράς. 

Δυστυχώς, παρ' όλη την αύξηση των επενδύ

σεων προς το σιδηρόδρομο τα τελευταία χρόνια, 

η αναλογία χρηματοδότησης των οδικών έργων 

προς τα σιδηροδρομικά παραμένει η ίδια περί

που, ακόμα και στον προγραμματισμό των έργων 
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Σχολzdζεz ο Σπύρος Φασούλας, πρόεδρος τοv ΣΦΣ. 

στο Γ' ΚΠΣ, αφού τελικά το Υπουργείο Εθνικι'ις 

Οικονομίας μείωσε δραστικά τα κονδύλια που ει

σηγι'ιθηκε ο Υπουργός Μεταφορών για το σιδη

ρόδρομο. Αντιθέτως προβλέπεται η χρηματοδό

τηση οδικών έργων αμφιβόλου χρησιμότητας, ό

ταν η αντίστοιχη σιδηροδρομικι'ι γραμμ ι'ι διατη

ρείται υποβαθμ ισμένη καθιστώντας την έτσι μη α

νταγωνιστικι'ι προς την οδικι'ι μεταφορά (π.χ.  αυ

τοκινητόδρομος Κορίνθου-Τ ρί πολης-Καλα μάτας 

σε σύγκριση με την αντίστοιχη γραμμι' ι ) .  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας χρη

ματοδότησης είναι και ο αυτοκινητόδρομος "Ιονία 

Οδός", της οποίας την αναγκαιότητα δεν μπορού-

με να αντιληφθούμε, τουλάχιστον στο τμι'ιμα 

αυξάνει τα κυκλοφορούντα οχι'ιματα και τα αδιέ

ξοδα. Έτσι και αυτοί οι  δρόμοι σύντομα οδηγού

νται σε κορεσμό χωρίς να επιλυθεί το κυκλοφο

ριακό πρόβλημα. Καταλιlγουν λοιπόν στο συμπέ

ρασμα ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα μέσα 

σταθερι'ις τροχ ιάς, αντί στους δρόμους, δηλαδι'ι 

στο σιδηρόδρομο, το μετρό και το τραμ. 

Ήδη, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (π .χ .  Ελβετί

α) ανασ τέλλουν τα προγράμματα για νέους aυτο

κινητόδρομους και αυξάνουν τις επενδύσεις 

προς τα ι'ιδη ανεπτυγμένα σιδηροδρομικά δίκτυα. 

Παράλληλα δε λαμβάνουν μέτρα aποθάρρυνσης 

της οδικι'ις μεταφοράς. Οι λόγοι της υπεροχι'ις 

του σιδηροδρόμου είναι γνωστοί. Ενδεικτικώς α

Πύργου-Καλαμάτας. Αξί-

ζει να αναφερθεί ότι ο 

δρόμος αυτός θα διασχί

ζει και άρα θα καταστρέ

ψει , ένα α πό τα ωραιότε

ρα και πιο ευαίσθητα το

πία της Ελλάδος. Και αυ

τό όταν με το 1/1 Ο περί

που της δα πάν ης α υτι'ις 

θα ι'ιταν δυνατόν να ανα

βαθμισθεί και να εκσυγ

χ ρονισθεί η υπάρχουσα 

σιδηροδρομικι'ι γραμμ ι'ι , 

πέραν της Πάτρας, ώστε 

να απορροφι'ισει α υτι'ι το 

μεγαλύτερο μεταφορικό 

'' Αξίζει να αναφερθεί ότι 
ο δρόμος αυτός θα διασχίζει 

ναφέρουμε ότι, για το ίδιο 

μεταφορικό έργο, σε σύ

γκριση με τα άλλα μέσα 

μεταφοράς, ο σιδηρόδρο

μος έχει λιγότερα ατυχ ι'ιμα

τα (1 νεκρός από σιδηρο

δρομικά ατυχι'ιματα αναλο

γεί σε 1300 νεκρούς από 

ατυχ ι'ιματα της οδικι'ις μετα

φοράς) , προκαλεί μ ικρι'ι 

ως μηδενικι'ι, (όταν είναι η

λεκτροκίνπτος) ηχορύπαν

ση κο ι ρύπανση της ατμό

σφαιρας, καταλαμβάνει πο

λύ μ ι κρότε ρο χώρο α π' ότι 

ο δρόμος, δε διαταράσσει 

και άρα θα καταστρέψει, ένα 
από τα ωραιότερα και πιο 
ευαίσθητα τοπία της 
Wάδος. Και αυτό όταν με το 
1/1 Ο περίπου της δαπάνης 
αυτής θα ήταν δυνατόν να 
αναβαθμισθεί και να 
εκσυγχρονισθεί η υπάρχουσα 
σιδηροδρομική γραμμή, 
πέραν της Πάτρας" 

έργο που τυχόν θα π ροκύψει στο μέλλον και να 

αποσυμφορι'ισει τους δρόμους, ιδιαίτερα από τα 

φορτηγά αυτοκίνητα. Πόσο μάλλον που σι'ιμερα 

τουλάχιστον, η περιοχι'ι της νότιας κο ι δυτι κι'ις 

Πελοποννι'ισου χαρακτηρίζεται από χαμηλιl οικο

νομικι'ι δραστηριότητα και μ ικρι'ι πληθυσμιακι'ι 

συγκέντρωση και επομένως και από μικρι'ι ζι'ιτη

ση μεταφορικού έργου , συγχρόνως δε, θα διαθέ

τει έναν από τους πιο σύγχρονους aυτοκινητό

δρομους της χώρας, δηλαδι'ι τον αυτοκινητόδρο

μο Κορίνθου - Καλαμάτας, πέραν της Εθνικι'ις ο

δού Καλαμάτας-Πύργου, που ανταποκρίνεται ε

παρκώς στη ζι'ιτηση μεταφορικού έργου της πε

ριοχι'ις. 

Η προτεραιότητα στην οδικι'ι μεταφορά που 

συνεχίζεται να δίνεται στη χώρα μας έρχεται σε 

αντίθεση με τα συμπεράσματα των συγκοινωνιο

λόγων, ιδια ίτερα χωρών με μεγαλύτερη εμπειρία 

στις οδικές μεταφορές από την Ελλάδα. Μια ε

μπειρία που τους οδι'ιγησε στο συμπέρασμα ότι π 

κατασκευι'ι νέων αυτοκινητοδρόμων ι'ι Εθνικών ο

δών, αντί να διευκολύνει τη ροι' ι των οχημάτων, 

το περιβάλλον και καταναλώνει πολύ λιγότερη ε

νέργεια από οποιοδι'ιποτε άλλο χερσαίο μέσο με

ταφοράς. Και σ' αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε 

και τις ανέσεις και παροχές που μόνο ο σιδηρό

δρομος μπορεί να παράσχει στον επιβάτη. 

Μετά από όλα αυτά εύλογα διερωτάται κανείς 

τι πρέπει να κάνουμε. Μι'ιπως, δεδομένου ότι η 

προστασία του περιβάλλοντος είναι και επ ιταγι'ι 

ταυ Συντάγματος, θα πρέπει όλοι εμείς, οι πολί

τες αυτι'ις της χώρας, να κινητοποιηθούμε, όπως 

άλλωστε προβλέπει τα ό ρθρο 120 του Συντάγμα

τος, σύμφωνα με το οποίο η τι'ιρηση του Συντάγ

ματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλι'ινων; 

Ας ελπίσουμε ότι, πριν χ ρειαστεί να ενεργι'ι

σουμε σύμφωνα με το άρθρο αυτό, οι κυβερνώ

ντες θα πάρουν τελικά το μι' ινυμα και τα πράγμα

τα θα αλλάξουν. Αλλά για να συμβεί αυτό θα 

πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιι'ισουμε, όχι μό

νο το πού πάμε, αλλά και με ποιόν τρόπο μπο

ρούν να επ ιλυθούν αυτά τα προβλιlματα. • 
Η στήλη "Λόγια του Συρμού" απηχεί 

τις θέσεις του ΔΣ του ΣΦΣ 



Από τnν κυκλοφορία του τελευταίου 
τεύχους τnς "Σιδηροτροχιάς" κα ι μέχρι 
το τέλος Νοεμβρίου (όταν άρχισε n ε
κτύπωση του παρόντος τεύχους) ο 

Σ .Φ.Σ .  οργάνωσε κι έλαβε μέρος στις εξnς εκ
δηλώσεις:  

ρnσον γι' Αθnνο το πρωί τnς 
Δευτέρας 31 Μο ίου,  όπου έ
φτασαν το α πόγευμα τnς ίδιος 
μέρος. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Πέτρος Ράλλης, 

Γενικός Γραμματέας 
Σ.Φ.Σ. 

δεψον στnν Καλαμάτα όπου 
σ υ μμετείχαν σε εκδιlλωσn 

του τοπ ι κού Συλλόγου Φfλων 
του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, 
με θέμα το δn μοψιlφισμο που ε
πρόκειτο να διεξάγει ο Διl μος 
Καλαμάτας γιο τn λειτου ργία n 

Σάββατο 19 Ιουνίου 1999 
Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα 29-30-31 Μα'ί'ου 

Εκδρομn στnν Αλεξανδρούπολη και στο Δέλ
τα του Έβρου. 

Ο Σύλλογος Φίλων του Σιδηρο
δρόμου, σε συνεργασία με το μn του τραμ.  Η κεντρικn εισn

γnσn ονοnτύχθnκε οπό τον κ .  Νόθενο , προβλιl
θnκε δε και το nχόρομο του Α. Φιλιππουnολίτn 
'Τ ραμ: παρελθόν, παρόν και μέλλον". Στnν εκ
δnλωσn δόθnκε μεγόλn δnμοσιότnτο οπό το το
π ικό Μ . Μ .Ε .  

Ο Σ .Φ.Σ .  πραγματοποίησε τnν nρογρομμοτι
σμένn εκδρομn του στn Θρόκn κατά τn διάρκεια 
του τριημέρου 29,30 κα ι 31 ΜοΤου.Η ονοχώ
ρnσn έγινε το μεσάνυχτα τnς Ποροσκευnς 28 
ΜοΤου με τnν επ ιβοτικn α μαξοστοιχία 604, με 
δύο κλινοθέσιο οχnμοτο κα ι ένα όχnμο εστιοτό
ριο, που είχε μ ισθώσει ο Σ .Φ.Σ.  Η όφιξn στnν Α
λεξανδρούπολη έγινε το απόγευμα του Σαββά
του 29 ΜοϊΌ υ ,  όπου στις 20.30 είχε προγραμ
ματιστεί εκδnλωσn σε συνεργασία με τn Λέσχn 
Σιδηροδρομ ι κών Θρόκnς,στο Δη μοτικό Θέατρο 
τnς nόλnς. Π ροβλιlθnκε το nχόρομο του Α.Φι
λ ιnπουπολίτn: "Σιδηρόδρομος: Σταυροδρόμι τε
χνολογίας κα ι πολιτισμού", κα ι επακολούθησε 
συζnτnσn με θέμα τον εκσυγχρονισμό του Σιδη
ροδρόμου στn Θρόκn. Η εκδιlλωσn είχε μεγόλn 
επιτυχία. Παρόντες nτον ο Διl μορχος Αλεξαν
δρούπολης, ο Νομάρχης Εβρου, εκπρόσωποι 
τnς Π .Ο.Σ .  κα ι πολλοί Σιδηροδρομικοί. Τnν επό
μενη μέρα Κυριοκn 30 ΜοϊΌ υ οι εκδρομείς επι
σκέφτηκαν το Δέλτα του ποταμού Εβρου, το 
σnουδο ιότερο υδροβιότοπο τnς Ελλάδος, όπου 
και ξενογnθnκον οπό ειδ ικούς του Υπουργείου 
Γεωργίας. Οι  εκδρομείς ονοχώρnσον το ίδιο 
βράδυ με το μισθωμένο βαγόνια γιο τn Θεσσα
λονίκη και μετά ο πό στόσn 5 ωρών εκεί, ονοχώ-

Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νομού Απικnς 
οργάνωσε γιορτιl γιο τn συμπλιlρωσn 20 χρό
νων οπό τnν ίδρυσn κα ι λειτουργία του Μουσεί
ου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων. Στnν εκδιlλω
σn δόθηκαν τιμητικοί έπαινοι στους ανθρώπους 
εκείνους, που με ζnλο και κόπο συντέλεσαν 
στnν ίδρυσn και τn λειτουργία του Μουσείου.  
Συγκεκρι μένο τ ιμnθnκον ο κ. Χριστόδουλος Χρι
στοδούλου, ο πρώτος Διευθυντnς του Σιδηρο
δρομικού Μουσείου και ο κ. Γιώργος Ν ι κόκnς, 
Π ρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του 
Ο.Σ .Ε ,  γιο τn συμβολιl τους στn δημιουργία του 
Μουσείου και ο κ. Γιόννnς Τσόδο ρnς, σnμερι-

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 1999 
Ο πρόεδρος του Συλλόγου και το μέλn του 

Δ.Σ. συμ μετείχαν σε εκδιlλωσn του δυνα μ ι κού 
Πολιτιστικού Συλλόγου του Περάματος, που α
γωνίζεται γιο τnν επαναλειτου ργία του τραμ Πει
ροιά-Περάματος σε σύγχρονη μορφιl. Εγινε 
n ροβολιl του nχορόμοτος του Α. Φιλιπnουnολί
τn 'Τρα μ :  παρελθόν, παρόν και μέλλον". Η εκ-. νός Π ροι'στόμενος του Μουσειου,  γιο τnν περαι

Ημερίδα ΣΦΣ-ΣΕΣ 

τέρω ονόπτυ
ξn του. 
Σάββατο 18 
Σεπτεμβρίου 1999 

Ο π ρόε-
δρος του 
Σ υ λ λ ό γ ο υ  
κος Σ π ύ ρος 
Φ ο σ ο ύ λ ο ς  
και το μέλn 
κκ Φιλ ιnπου
λίτnς και Νό
θενος ταξί-

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ,  ο Σύλλογος Ελλιlνων 
Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου (ΣΦΣ) 
οργάνωσαν υπό τnν αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών εn ιστnμον ικn 
π μερίδα με θέμα: "Σύγχρονες Σιδηροδρομικές Μεταφορές: Πεδfο Συ
νεργασfας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα". Η Η μερίδα n ρογμοτοποι
nθnκε στnν Αθnνο , στις 5 Νοεμβρίου 1 999, στnν Αίθουσα του ΕΒΕΑ. 
Στόχος τnς ημερίδας ιlτον να ρίξει φως στις π ροοπτικές που ανοίγει το 
νέο νομικό κα ι θεσμ ικό πλαίσιο των σιδηροδρόμων στnν Ευρώπn (Οδη
γία 9 1/440), το οποίο διαχωρίζει τn σιδn ροδρομ ικn υnοδομn οπό τnν 
εκμετάλλευση κα ι παρέχει τn δυνοτότnτο συμμετοχnς ιδιωτικών φορέ
ων στnν εκμετάλλευση των σιδηροδρόμων. Οι π ροοπτικές αυτές ανα
μένεται να μεταμορφώσουν το τοπίο των σιδηροδρομικών μεταφορών 
κα ι να συνεισφέρουν στον ταχύτερο εκσυγχρονισμό των ελληνικών σι
δηροδρόμων. Το κύ ριο σnμείο που πορουσιόστnκον στις 18 εισnγn
σεις α ρμοδίων, πανεπ ιστημ ιακών, μελετητών και άλλων ενδιαφερομέ
νων καθώς και των συζnτnσεων που ακολούθησαν τις παρουσιάσεις 
συνοψίζοντα ι στο παρακάτω σnμείο. 

Υωιστόuενο προβλιluοτο σιδnροδροu ικών uετοωορών στnν Ευρώnn 
- Επ ιδείνωση οντογωνιστικότnτος των σιδηροδρόμων. 
- Ανεπάρκεια χρηματο-οικονομικών μέσων. 

Διεθνείς τάσεις 
- Ευοισθnτοποίnσn γιο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφο

ρικών συστημάτων. 
- Στροφιl οπό τις οδικές π ρος τις σιδηροδρομικές λύσεις κα ι επεν

δύσεις. 
- Πολιτικn τnς ΕΕ γιο τnν ονοσυγκρότnσn των σιδηροδρόμων με τnν 

διορθρωτικn βελτίωση τnς οντογωνιστικότnτός τους (Οδnγίο 440/9 1 ) . 
- Διαχωρισμός Υnοδομιlς οπό τnν Εκμετάλλευση . 
- Βαθμιαίο μείωσn των κροτικών εn ιδοτnσεων. 
- Συμμετοχn ιδιωτών στnν κοτοσκευιl των Πονευρωποι'κών Δ ικτύων. 

διlλωσn έγινε στο θερινό 
κ ι ν η μ α τ ο 
γράφο "Σινε
Πέρομο", ό
που ο Σύλλο
γος Συντα
ξιούχων των 
Η .Σ.Α. Π .  πα
ρουσίασε έκ
θεση φωτο
γραφίας σχε-
τ ικό 
τραμ 
μοτος. 

με το 
Π ερό-

Διεθνιlc Εunειοίο 
- Ιδιωτικοποίηση σιδηροδρόμων στn Μεγόλn Βρετανία , στnν Ια πωνί

α, στnν Αυστραλία με αρκετές θετικές, αλλά και ορισμένες αρνητικές 
επ ιπτώσεις. 

- Αναδιοργάνωση σιδηροδρόμων μεταξύ άλλων στn Γερμανία , στn 
Φιλονδίο , στn Σουηδία, που περιλαμβάνει και συνεργασία με τον ιδιω
τικό τομέα. 

- Η εφορμογn τnς Οδnγίος 440/9 1 στο Ευ ρωnοι'κό κρότn προχωρεί 
με θετικό αποτελέσματα αλλά με πολύ aργούς ρυθμούς. 

- Αναβάθμιση πολλών σιδηροδρομικών σταθμών σχεδόν πόντο με 
συμμετοχn ιδιωτών, μεταξύ των οποίων στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο 
Βερολίνο, στο Ά μστερνταμ,  στ n  Λισσοβώνο , στο Μπιλμπάο, στn Σεβfλ
λn , στn Λίλλn, στο Ρότερνταμ κα ι στο Ανόβερο. 

Βασικές αρχές συνεργασίας Δnuόσιου και Ιδιωτικού Τοuέο 
- Διασφάλιση του χοροκτnρο του "κοινωνικού αγαθού" των σιδηρο

δρομικών μεταφορών. 
- Ενεργοποίnσn των δυνάμεων τnς αγοράς γιο τnν ονοβόθμισn τόσο 

τnς υποδομιlς όσο κα ι των προσφερόμενων σιδηροδρομικών υπηρε
σιών μέσω νεωτεριστικών λύσεων. 

- Διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού οπό ανεξάρτητο όργανο. 

Υλοποίnσn τnc συνεργοσίοc Δnuόσιου και Ιδιωτικού Τοuέο 
- Βέλτιστη κοτονομn κινδύνων. 
- Σωστό ορισμένη διαδικασία συνεργασίας: κοτόλλnλο σχnμοτο (πχ 

νέο εταιρεία) διαχείρισης με τnν οπό κοινού συμμετοχn Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα. 

- Υnοστnριξn οπό συμβούλους (χρηματο-οικονομικό,  νομ ικό , τεχνικό 
θέματα ) .  

- Α π ό  κοινού συνεργασία ο π ό  τn φόσn σχεδιασμού κ α ι  ανάπτυξης 
του έργου. 

- Υιοθέτnσn καινοτόμων οικονομικών, τεχνικών και επιχειρησιακών 
λύσεων. � 
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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 

πουλος γιο τn συμ
βολrl τους στn διά
σωσn μουσειακού 
τροχαίου υλ ικού 
των Η .Σ.Α. Π . ,  αλλά 
και ο Διευθυντnς 
των Η .Σ .Α . Π .  κ .  

Σκουλαριώτnς, γ ι α  τ n  συμβολrl του 
στον εκσυγχρονισμό του δ ικτύου .  

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 1999 

α προβλrlθnκε τnν Τρίτn 1 2  Οκτωβρίου 1 999. 

Σάββατο-Κυριακή 16-17 Οκτωβρίου 1999 
Ο Σύλλογός μας με τnν ευκα ι ρία των 1 00 

χρόνων τnς σιδnροδρομικnς σύνδεσnς Μύλων
Καλαμάτας συνδιοργάνωσε , το Σάββατο 1 6  Ο
κτωβρίου 1 999, μαζί με το Διlμο Τρίπολnς, το 
Τεχνικό Επ ι μελnτnριο Κεντρικnς και Νότιας Πε
λοποννnσου ,  το Σύλλογο Φίλων του Σιδnροδρό
μου Αρκαδίας και το Σύλλογο Φίλων του Σιδn
ροδρόμου Μεσσnνίας, Ημερίδα με θέμα τnν α
ναβάθμισn και τον εκσυγχρονισμό τnς γραμμnς 
αυτnς. Η εκδιlλωσn πραγματοποιnθnκε στο Α
ποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Διl μου 
Τρίπολnς. Ο Π ρόεδρος του Σ.Φ.Σ.  ανέπτυξε τις 
θέσεις του Συλλόγου ,  αφού παρουσίασε το ιστο
ρικό τnς γραμμnς Μύλων-Καλαμάτας. Π ροβλrl
θnκε το nχόραμα του Α. Φιλιππουπολίτn "Σιδn
ρόδρομος: Σταυ ροδρόμι Τεχνολογίας και Πολιτι
σμού". Ακολούθnσε δεξίωσn, που παρέθεσε το 
Τεχνικό Επιμελnτnριο Κεντρικnς και Νότιας Ελ
λάδας. Τα μέλn του Συλλόγου ταξίδεψαν στnν 
Τρίπολn με εκδρομ ικn αμαξοστοιχία, α ποτελού
μενn από δύο επ ιβατάμαξες κα ι ένα όχnμα
κυλι κείο, με επι κεφαλrl ς  Δ/Η Alsthom σειράς 
9204. Τnν Κυριακn 1 7  Οκτωβρίου οι εκδρομείς 
ταξίδεψαν με τnν ίδια αμαξοστοιχία μέχρι τn Με
γαλόπολn, όπου επ ισκέφτnκαν τον ατμοnλεκτρι
κό σταθμό τnς Δ.Ε. Η .  κα ι το ίδιο απόγευμα επέ
στρεψαν στnν Αθnνα. 

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 1999 
.... Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 1999 Τα μέλn του Σ .Φ.Σ . ,  που ταξίδεψαν στnν Κού

βα με τnν ευκαιρία ταυ παγκοσμίου συνεδρίου 
για τα ατμnλατα τραίνο, παρουσίασαν φωτογρα
φίες, διαφάνειες κα ι νideo από το ταξίδι τους, 
σε ειδικn εκδnλωσn, που έγινε στο χώρο του 
Μουσείου.  

Κατόπιν μεσολάβnσnς του Συλλόγου μας,  ο ι  
Η .Σ.Α. Π .  παραχώρnσαν ως χρnσιδάνειο στον 
Ο.Σ.Ε.  τις ιστορικές nλεκτράμαξες 20 κα ι 4 1  με 
σκοπό τnν έκθεσn τους στο Σιδnροδρομικό 
Μουσείο. Οι nλεκτράμαξες αυτές είναι μοναδι
κές στο είδος τους και αν δε διασώζονταν, θα α
νέμεναν τυπ ικά τnν εκποίnσn τους. 

Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τους 
Η .Σ.Α. Π .  κα ι το Σύλλογο Συνταξιούχων των 
Η .Σ.Α. Π .  οργάνωσε γιορτn για τnν επέτειο των 
1 30 χ ρόνων anό τn λειτουργία τnς γραμμnς Α
θnνών-Πειραιώς και των 95 χρόνων από τnν n
λεκτροκίνnσn του μnτροπολιτικού Σιδnροδρό
μου. Στnν εκδιlλωσn τιμnθnκαν n κο Σταθάτου 
κα ι ο πραγματικά δραστnριος πρόεδρος του 

Τρίτη 12 Οκτωβρίου 1999 Ο συντονισμός τnς μεταφο ράς των μnχσνών στο 
M.A.I .  έγινε με ευθύνn του Σ.Φ.Σ. και με προσω
πικn επιμέλεια του μέλους κ. Νίκου Κοκορέτσn. 8 

Ο Σ.Φ.Σ .  έδωσε συνέντευξn στnν τnλεόρασn 
τnς ΝΠ, μετά από σχετι κn πρόσκλnσn, n οποί-

.... - Σταθερn σύνδεσn επένδυσnς κα ι εσόδων με κατάλλnλn τιμολογια-
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κn πολιτικn. 
- Υιοθέτnσn ορισμένων μεταβατικών σταδίων. 

Νέος Ενια ίος ΕπιΒατι κός Σταθuόc Αθnνών uε σύuΒασn παραχώρnσnc 
- Αναπτυξιακό έργο με εμπορικές, πολιτιστ ικές, κοινωνικές εξυπnρετn

σεις που θα έχουν θετικές επιπτώσεις στnν ποιότnτα τnς ζωnς στn πόλn. 
- Δεν θα διαιρεί τnν πόλn αλλά θα συγκρατεί ενωμένες και θα ανα

βαθμίζει τις γύρω περιοχές. 
- Σnμείο αναφοράς για τnν πόλn τnς Αθnνας. 
- Σ υνεργασία με όλους του φορείς (ΥΠ ΕΧΩΔΕ, Τοπ ικn Αυτοδιοίκn-

σn, κλπ) με στόχο τn σωστn πολεοδομ ικn ανάπτυξn. 
- Συμμετοχn ιδιωτών στn χρnματοδότnσn του έργου με παραχώρnσn 

τnς εκμετάλλευσnς εμπορικών λειτουργιών, δραστnριοτnτων συνδεδε
μένων με τις σιδnροδρομικές μεταφορές και τnς αξιοποίnσnς τnς σιδn
ροδρομικnς γnς. 

- Πλαίσιο συνεργασίας ΟΣΕ - Ιδιώτn σαφώς προσδιορισμένο και α
ποτελεσματικό. 

- Tnρnσn τnς πολεοδομικnς νομοθεσίας και των κανόνων διαφανούς 
δnμοπράτnσnς χωρίς καθυστερnσεις. 

Προαστιακό Σιδnροδροu ικό Δίκτυο Απ ικnc uε σύuΒασn παραχώρnσnc 
- Κεντρικός σιδnροδρομικός κορμός: Πειραιάς - Αθnνα - Συγκοινω

νιακό Κέντρο Αχαρνών με διακλαδώσεις π ρος Χαλκίδα, Κόρινθο, Αερο
δρόμιο Σπάτων. 

- Π ρόβλεψn τρένων εξπρές (Αθnνα - αεροδρόμιο 30') ,  σύγχρονων 
αμαξοστοιχιών, υψnλών συχνοτnτων. 

- Ενσωμάτωσn στο σύστnμα μεταφορών τnς Π ρωτεύουσας (σταθμοί 
μετεπιβίβασnς - ανταποκρίσεων με άλλα Μ Μ Μ ) .  

- Συμμετοχn ιδιωτών στn χρnματοδότnσn του έργου με παραχώρnσn 
τnς εκμετάλλευσnς των γραμμών. 

- Πολύπλοκο εγχείρnμα που απα ιτεί αποτελεσματικό συντονισμό των 
εμπλεκόμενων φορέων και διαδικασιών. 

Αξ ιοποίnσn τοπικών νραuuών τουρ ιστ ικού ενδιαφέροντος 
- Οι τοπι κές γραμμές αποτελούν α πό μόνες τους αξιοθέατα. 
- Ολοκλnρωμένn εξέτασn τnς βιωσι μότnτας εκμετάλλευσnς. 
- Καινοτόμα τιμολογιακn πολιτικn που να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτε-

ρα χαρακτnριστικά των τουριστικών γραμμών. 
- Πολιτικn marketing με τn φιλοσοφία τουριστικnς και όχι μεταφορι

κnς λειτουργίας. 
- Συνδυασμός με τnν εκμετάλλευσn άλλων λειτουργιών (σιδnροδρο

μ ι κών σταθμών, τουριστικών πόλων, κλπ). 
- Φορέας διαχείρισnς δnμόσιος, ιδιωτικός n συνδυασμός τους, με πι

θανn συμμετοχn τnς τοπικnς αυτοδιοίκnσnς αλλά κα ι εθελοντικών φο
ρέων τnς τοπικnς κοινωνίας. 

Ανάπτυξn Σιδnροδροu ικών Εu πορευuατικών Εταιοειών 
- Ολοκλnρωμένn εξέτασn τnς βιωσιμότnτας εκμετάλλευσnς. 
- Ανάπτυξn ολοκλnρωμένων υπnρεσιώv μεταφορικού έργου συμπε-

ριλαμβανομένnς τnς εφοδιαστικnς ( logistics). 
- ΠολιτικrΊ marketing με τn φιλοσοφία εμπορευματικrΊς κα ι όχι μετα

φορικrΊς λειτουργίας και αξιοποίnσn ειδικών τμnμάτων αγοράς (μονα
δοποιnμένα, ευ παθrΊ ) .  

- Διαχείρισn εμπορευματικών σταθμών γ ι α  σιδnροδρομικές rΊ συν
δυασμένες μεταφορές. 

- Συμμαχίες με άλλες ετα ι ρείες ελλnνικές και ξένες. 



Σημείωση. 
Από το πορόν τεύχος, π "Σ" υιοθετεί τις διεθνώς καθιερωμένες 
συντομογραφίες EMU (Eiectric Multiρle Unit) και DMU (Diesel Multiρle 
Un it) για την "ηλεκτροκίνητη πολλαπλή Α/Α" και "δπζελοκίνπτπ πολλαπλή 
Α/Α" αντίστοιχα. 

κυρίως τn γραμμn Τριπόλεως . . .  

ΕΡΓΑ ΟΣΕ 
Τέμπη. Η κατασκευn των ση ράγ

γων έχει ολοκλ ηρωθεί. Κατασκευά
ζονται οι aνισόπεδες διαβάσεις με 
την Εθνι κn Οδό κοντά στον Ευαγγε
λισμό και στη Ραψάνn. Η στρώση 
τnς επ ιδομnς θα γ ίνει από άλλη ερ
γολαβία. Γ ια πρώτη φορά σε γ ραμ
μ n  του ΟΣΕ θα εφαρμοστεί n μέθο
δος τnς σταθερnς επιδομnς (εγκ ι
βωτισμός των στρωτnρων σε πλάκα 
οπλ ισμένου σκυ ροδέματος αντί 
σκύρων). Πιο συγκεκριμένα, στα
θερn επ ιδομn θα κατασκευαστεί σε 
τμnμα του έργου μnκους περίπου 5 
km που θα περιλαμβάνει τις σnραγ
γες, με σκοπό να περιοριστούν στο 
ελάχιστο οι ανάγκες συντnρnσnς 

Ε Λ ΛΑΔΑ 
Τέλος για τις ALCo Α 320 

Στις 2 Σεπτεμβρίου , με απόφαση 
τnς ΔΠΜΘ/ΕΛ , κατόπιν συνεννόn-

σnς με τn Γενικn Διεύθυνση Έλξης, 
αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 
οι  τελευτα ίες δύο Δ/Η ALCo σειράς 
Α-320. Η μ ία από αυτές, n Α-326,  
μεταφέρθηκε στο Μnχ .  Αλεξαν
δρούπολης όπου θα παραμείνει ως 
μουσειακn και n άλλ η ,  n Α-325,  
μεταφέρθηκε στο ΜΑΙ όπου κα ι  με 
μέρι μνα ομάδας του ΣΦΣ θα ανα
κα ινιστεί και θα βαφτεί στα αρχικά 
χρώματα των ΣΕΚ γ ια να αποτελέσει 
τn μουσεια κn Δ/Η τnς ΔΠΑ. 

Happening στο Μ.Α.Ι. 
Στις 24 Οκτωβρίου του 1 999 έγ ι

νε n παρουσίαση τnς νέας col lection 
μόδας γνωστού Αθηναίου μόδι
στρου, στο υ πόστεγο των I ntercity 
του μηχανοστασίου του ΟΣΕ Αγ ίου 
Ιωάννη Ρέντη.  Το μηχανοστάσιο κα
τέλαβαν οι άνθρωποι από το χώρο 
τnς μόδας γ ια  δύο η μέρες, έναντι 
του "συ μ βολ ι κού"  ποσού των 

530.000 δρχ !!!. Εκτός από την 
προσφορά του κτιρίου , ο ΟΣΕ συμ
μετείχε ενεργά στο haρρening και την 
κοσμικn βραδιά με την Α 494, που α
ποτελούσε σκηνικό στην παρουσίαση 
και την Α- 1 1 5, πάνω στην οποία ε
πέβαιναν τα μοντέλα κατά την είσοδό 
τους στο χώρο τnς εκδrlλωσnς. 

Διακοπή Κυκλοφορίας Λόγω 
Βροχής στην Πελοπόννησο 

Οι κατα ρρακτώδεις βροχές τnς 
7nς Νοεμβρίου 1 999 π ροκάλεσαν 
κατολ ισθnσεις στη Χ . .  Θ.  9 1 ,  ανάμε
σα στο Καλα μάκι κα ι τον Ισθμό, με 
αποτέλεσμα να διακοπεί n κυκλο
φορία των τρένων στην Πελοπόννη
σο. Νέες βροχές την επόμενη μέρα 
προκάλεσαν ζημιές στη γ ραμμn  στο 
τμnμα Νέας Περάμου-Μεγά ρων-Κι
νέπας. Η σοβαρότερη από αυτές 

π ροκλrlθnκε στη γέφυρα τnς Χ.Θ.  
63+ 200, n οποία αποκαταστάθηκε 
μετά από ένα μnνα περίπου .  

Ιός του 2000 
Σε κατάpγnσn όλων των νυχτερι-

Το Τρένο της Ελληνοτουρκικής Φιλίας 
Στις 10 Νοεμβρίου 1 999 έφτασε στο σταθμό Θεσσαλονίκπς το "Τρέ

νο τπς Ελλπνοτουρκι κnς Φιλίας" που ξεκίνπσε από τπν Κωνσταντινούπο
λπ με π ρωτοβουλία των Κρατικών Σιδπροδρόμων τπς Τουρκίας (τCD D) 
κα ι  του Ιδρύματος Πα ίδων κα ι  Νέων τπς Κρατικnς Τπλεόρασπς τπς Τουρ
κίας TRT. Η αμαξοστοιχία με αρίθμπσπ 1 3201/1 3202 κινnθπ κε στο ελ
λ πνικό έδαφος με επ ι κεφαλιlς Δ/Η ADtraπz σειράς Α470, στολ ισμένπ με 
τπν ελλπνικn κα ι τπν τουρκικn σημαία ,  και αποτελούνταν από 9 τουρκι
κά βαγόνια : 1 όχπμα Saloπ, 4 κλ ινάμαξες Α'θέσπς, 1 όχπμα-εστιατόριο 
και 1 όχημα πα ραγωγ nς ενέργειας-σκευοφόρος, που δρομολογούντα ι 
στο πολυτελές νυκτερινό δρομολόγ ιο Κωνσταντινούπολπς - Αγ κυρας και 
2 ιστορικά οχnματα, που φιλοξενούσαν έκθεσπ με προσωπικά αντικείμε
να του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατού ρκ. Στπ Θεσσαλονί
κπ το υποδέχτπκαν πολλοί Μουσουλμάνοι τπς Θράκπς, ενώ σ'αυτό επέ
βαιναν και οι εθελοντές τπς ομάδας διάσωσπς AKUT, που βοnθπσαν πο
λύ στον απεγ κλωβισμό των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού τπς Α
θnνας, για να λάβουν το βραβείο " Ι πεκτσί". Στις 1 1  Νοεμβρίου το π ρω
ί, το τρένο έφτασε στο Σταθμό Λαρίσπς και μετά τπ βράβευσπ των εθε
λοντών τnς AKUT, αναχώρπσε το ίδιο βράδυ με προορισμό την Κωνστα
ντινούπολπ. 

νών αμαξοστοιχιών τπς 3 1/12/99 και 
πολλών αμαξοστοιχιών τπς 1/1/2000 
αποφάσισε να προχωρnσει π Διοίκπ
σπ του Ο. Σ.  Ε. φοβούμενπ τυχόν προ
βλrlματα που μπορούσε να δnμ ιουρ
γnσει ο γνωστός ιός του 2000. Ειδι
κότερα στπν Πελοπόννπσο κυκλοφό
ρησαν μόνο οι αμαξ. 1 0/ 1 1 ,  
302!303 και οι τοπικές Διακοφτού
Καλαβρύτων και Πύργου-Ολυμπίας. 
Φαίνετα ι οτι ο ιός είχε βαλει στο μάτι 

τπς γ ραμμnς.  
Ραψάνη - Ν .  Πόροι. Στο τμnμα 

αυτό κατασκευάζοντα ι 4 άνω διαβά
σεις τοπικών οδών κα ι  εκτελούνται 
ορισμένα συ μ πλπρωματικά έργα γ ια  
την αντιπλn μ μ υ ρι κn π ροστασία τπς 
νέας δ ιπλιlς γ ραμ μnς. Η επιδομn 
θα κατασκευαστεί συγχρόνως με το 
τμnμα Τεμπών.Ο ΣΣ Ραψάνnς θα 
δια μορφωθεί σε α πλιl στάση με υ
ψπλές a ποβάθρες και πεζογέφυρα. 

Περιοχή Πλαταμώνα. Συνεχίζο
νται οι a ρχα ιολογι κές ανασκαφές, n 
διάνοιξη των σηράγγων και n κατα
σκευn επ ιχώματος και τεχνικών έρ
γων από την έξοδο τnς σnραγγας 
μέχρι τn Λεπτοκαρυά.  Ο ΣΣ Λεπτο
καρυάς θα διαμορφωθεί σε στάση. 
Δnμοπρατnθnκε ο νέος ΣΣ Πλατα
μώνα (στο χλ μ .  399 περιοχn Ν. Πό
ρων) και δύο κάτω δια βάσεις οδών 
στην Λεπτοκαρυά.  

Κατερίνη - Θεσ/νίκη. Στο τμnμα 
Πλατύ - Θεσσαλονίκη άρχισε n κα
τασκευn τnς πο ραλλαγnς τnς υφι
στάμενης γ ραμμnς στην περιοχn 
του Αξ ιού μ n κους 6km που περι
λαμβάνει τn νέα γέφυρα του ποτα
μού Αξ ιού μnκους 660 m, τn νέα 
γέφυρα του ποτα μού Βαρδαρόβασn 
μnκους 124m κα ι aνισόπεδες δια
βάσεις αγροτικών οδών. Επίσπς άρ
χισε π κατασκευn ανισόπεδων δια
βάσεων στις περιοχές Λουδία και Α
δένδρου .  Με τπν ολοκλrlρωσπ των 
έργων θα εξαλειφθεί ο κίνδυνος α
τυχπμάτων σε ισόπεδες διαβάσεις 
και θα αυξπθn ταχύτπτα των συρ
μών. Εν τω μεταξύ στο τμnμα Πλα
τύ - TXl λειτούργησε π νέα α μφί
δρομπ σπματοδότπσπ που αυξάνει 
τπν ασφάλεια κυκλοφορίας ελαχι
στοποιώντας τπν περίπτωσπ ανθρώ
πινου λάθους. Στο τμnμα Κατερίνπ 
Πλατύ ολοκλπρώθπκε π κατασκευ n  
4 ανισόπεδων διαβάσεων μεταξύ 
Αιγινίου και Πλατέος. =εκινπσαν 
τον περασμένο Ιούλιο κα ι προχω
ρούν με ταχύ ρυθμό τα έργα επι

.,: σκευnς τπς σn ραγγας Μεθώνπς και 
ολοκλιlρωσπς τπς επιδομnς στπ νέ
α δ ιπλ ιl γ ραμμn μεταξύ Κορινού και 
Αιγινίου. Παράλλ πλα a ποπερατώνε
τα ι π υποδομn τπς γ ραμμnς στπ θέ
σπ Λουλούδια, όπου είχαν βρεθεί 
σπμαντικές αρχαιότπτες. Τα έργα 
αναμένεται να ολοκλπρωθούν μέχρι 
το καλοκαίρι του 2000, οπότε θα υ 
πάρξει σπμαντικό χρονικό όφελος 
γ ια  τα δρομολόγ ια .  

Οινόη - Λάρισα. Δπμοπρcπnθπ
κε π ανακαίνισπ τπς διπλιlς γ ραμ
μnς στα τμ nματα Οινόπς - Τιθορέας 

και Δομοκού - Λάρισας. Θα γ ίνει α
ντι κατάστασπ έρματος σε μεγάλο 
μnκος, αντι κατάστασπ ορισμένων 
στρωτnρων κα ι συνδέσμων κα ι λεί
ανση των σιδπροτροχιών, ώστε να 
καταστεί δυνατn π αύξπσπ τπς επι
τρεπόμενπς ταχύτπτας καταρχnν 
στα 1 40 km/h. Δεν έχει λειτουργn
σει ακόμα το νέο σύστπ μα αμφίδρο
μπς σπματοδότπσπς στα τμnματα 
αυτά , γεγονός που ίσως δυσχεράνει 
τα έργα ανακαίνισπς. Ά ρχισαν ερ-
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γασίες ανακαίνισης τnς υφιστάμε
νης μονnς γραμμnς Τιθορέας - Δο
μοκο ύ .  Σ υνεχίζοντα ι με a ργούς 
ρυθμούς τα έργα στη σr\ραγγα Καλ
λιδρόμου , στο π ρώτα τμnμα μnκους 
19 km τnς νέας διnλrlς γραμμnς Τι
θορέας - Λιανοκλαδίο υ ,  ενώ ό ρχ ι 
σαν οι εργασίες στο επόμενο τμn μα 
μnκους 2 1  km (nεριοχn Μώλου -
Θερμοπυλών). 

Αθήνα - Οινόη. Δnμοπρατr\θnκε 
n κατασκευn ανισόπεδων διαβάσε
ων στη Λεωφόρο Πόρνnθος ( Κα ρα
μανλr\) και στη Λεωφόρο Δεκελεί
ας. Παρόλλnλα συνεχίζοντα ι τα έρ
γα ανακαίνισης τnς επιδομnς τnς 
γραμμnς κατό τμnματα (τα τμnμα 
Αθr\νας-Αχαρνών είναι έτοι μο). 

Θεσ/νίκπ - Αλεξανδρούπολη. 
Δnμοπρατnθnκε n κατασκευn νέας 
γέφυρας στον Ποταμό Στρυμόνα 
και nαραλλαγnς τnς υφιστάμενης 
γραμμnς α πό το Ν. Πετρίτσι μέχρι 
τον ΣΣ Στρυμόνα (χλμ . 1 2 4  έως 
χλμ . 1 29) .  Με το έργο αυτό μειώνε
ται το μnκας τnς διαδρομnς κατό 
1 , 5 km και αυξάνεται n ταχύτητα 
κυ κλοφορίας. Δnμοπρατnθnκε n ο
λακλnρωσn των έργων υ ποδομnς 
και επιδομnς στnν παραλλαγr\ από 
Λατομείο μέχρι ΣΣ Φιλαδέλφειας 
(χλμ.  16 έως χλμ. 2 1 ) . Το έργο κα
θυστέρησε σημαντικό λόγω ανεύρε
σης σημαντι κών α ρχαιοτnτων. Ά ρχι
σαν οι  εργασίες επ ιδαμnς σε πα
ραλλαγές τnς γραμμnς στην nεριο
χn Ξόνθnς και Κοματnνnς. 

Αθήνα - Κόρινθος. Ολοκληρώθη
κε n κατασκευn τnς υποδομr\ς στο 
τμr\μα Άνω Λιόσια - Θριάσιο που 
περιλαμ βάνει σr\ραγγα μ r\ κους 
800m.  Ά ρχισαν τα έργα στο Συ
γκρότημα Σταθμών Θριασίου Πεδί
ου. Συνεχίζοντα ι με εντατικούς ρυθ
μούς τα έργα από την Ελευσίνα μέ
χρι τα Μέγαρα ( nεριλαμβόναυν τn 
σr\ραγγα Τρι κερότου μnκους 1 , 5 
km) .  Ά ρχισαν τό έργα για τη νέα 
διπλr\ γραμμr\ στην nεριοχn της Κα
κιάς Σκόλας (περιλαμβάνοντα ι 3 
σnραγγες) κα ι στο επόμενο τμnμα 
Κινέτας - Αγ. Θεοδώρων. Συνεχίζο
νται τα έργα στην περιοχn του Ι 
σθμού, όπου ολοκληρώθηκε η nα
ραλλαγr\ της υφιστάμενης γρα μμnς. 
Πάντως δεν άρχισε ακόμα η κατα
σκευr\ της νέας γέφυρας πόνω α πό 
τη διώρυγα. Παράλληλα , στα πλαί
σια των έργων της Απικnς Οδού 
(α υτοκινητόδρομος Ελευσίνας -
Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων) 
κατασκευάζονται τα τμr\ματα της νέ
ας γραμμnς από Αχαρνές μέχρι Ά
νω Λιόσια κα ι από Θριάσιο Πεδίο 
μέχρι Ελευσίνα . Σύντομα αναμένε
ται η έναρξη εργασιών στα τμnματα 
Μέγαρα - Κακιό Σκόλα (περιλα μβά
νει τον νέο Σ.Σ. Μεγάρων) και Άγ. 
Θεόδωροι - Διυλιστnρια (περιλαμ
βάνει σnραγγα μnκους 1 ,6 km), ο
πότε το σύνολο του έργου θα βρί
σκεται υπό κατασκευr\.  Η στρώση 
των γραμμών θα γίνει με μελλοντι-
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κn εργολαβία. 
Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα. 

Ολοκληρώθηκε n στρώση τnς επ ιδο
μnς των γραμμών προς Καλαμπάκα 
μέσα στον Σ.Σ.Παλα ιοφορσόλου και 
οι εργασίες στρώσης της νέας γραμ
μnς προχωρούν με ταχείς ρυθμούς 
προς την Καρδίτσα. Τα έργα θα έ
χουν ολοκληρωθεί τnν όνοιξn. Πα
ράλληλα εκτελούντα ι εργασίες 
στους σταθμούς για την κατασκευr\ 
νέων, υψηλών αποβαθρών και πεζο
γεφυρών, ενώ δπμοπροτnθηκε η α
νακαίνιση του κτιρίου επιβατών του 
ΣΣ Τρι κάλων (θα ανακατασκευαστεί 
με βόσn τα αρχικό σχέδια ο 1 ος όρο
φος του κτιρίου που είχε καταστρα
φεί οπό σεισμό) και μιας αποθnκnς. 
τέλος άρχισαν οι εργασίες κατα
σκευnς aνισόπεδης διάβασης τπς ε
θνικnς οδού στους Σοφάδες. 

Δηζελάμαξες στο Πήλιο 
Στα τέλη του περασμένου Ιουλί

ου, αφίχθηκαν στο σταθμό Άνω Λε
χωνίων, ο ι  δύο νέες ΔΙΑ που παράγ
γειλε ο ΟΣΕ για την τουριστικr\ 

γρα μ μ n  του Π ηλίου, με κόστος 
228.4 εκατ. δραχμές. Π ρόκειται 
για δnζελοϋδρα υλικές Β'Β' κατα
σκευr\ς Schbma 1 999, ισχύος 244 
Η Ρ ,  βόρος σε τόξη πορείας 23.75 
τόνους,  μέγιστης ταχύτητας 32 
km/ h ,  ταξινομ η μένες ως ΔΑ 1 και 
ΔΑ 2. Ιδ ια ίτερο χαρα κτηριστικό 
τους είναι ότι εξωτερ ικό μοιάζουν 
με aτμάμαξες. Σημειώνεται ότι n α
γορά των νέων ΔΙΑ αποτελεί τnν 
πρώτη nρομnθεια τροχαίου υλικού 
για τnν γραμμr\ του Π ηλίου ύστερα 
από 87 χρόνια.  Οι π ρώτες δοκιμές 
έγιναν το Σεπτέμβριο με σύνθεση 4 
επ ι βαταμαξών. Σύμφωνα με τον Ο
ΣΕ, n ένταξη των ΔΙΑ στα τουριστι
κό δρομολόγια ,  που αναμένεται την 
n ροσεχr\ Άνοιξη, θα περιορίσει τις 
aτμάμαξες, είτε σε έκτακτα δρομο
λόγια είτε σε τακτικό με ακριβότερο 
εισnτnριο. 

Μετρό Θεσσαλονίκης 
Τον ερχόμενο Φεβρουόριο ανα

μένεται η έναρξη των έργων κατα
σκευnς του Μετρό της Θεσσαλονί
κης. Έως τότε θα έχουν ολοκληρω
θεί οι  εν εξελίξει πρόδρομες εργα
σίες που αφορούν δειγματοληπτικές 
γεωτρnσεις, αποτύπωση των δικτύ
ων κοινnς ωφέλειας και συννενοn
σεις με τις a ρχα ιολογι κές υπηρεσί
ες για τον προσδιορισμό "ζωνών υ
ψηλr\ς ευαισθησίας". Υπενθυμ ίζε
ται ότι το έργο αφορό γραμμn μn
κους 9.8 km που θα ξεκινά α πό το 
νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και θα 

καταλrlγει στην περιοχn του Ντεπώ 
εξυ πη ρετώντας 1 2  ενδ ιάμεσους 
σταθμούς. Σύ μφωνα με την σχετικn 
σύμβαση , που υπογράφηκε τον Φε
βρουόριο του 1 999, οι εργασίες 
κατασκευnς θα διαρκέσουν 5 χρό
νιο με κόστος 220 δισ. δρχ με συγ
χρηματοδότηση Κρότους κα ι κατα
σκευάστριας Γαλλοελλnνικnς κοινο
πραξίας "Θεσσαλονίκη Μετρό" n ο
ποία θα αναλάβει και την εκμετάλ
λευση για 20 χρόνια .  Το ποσό της 
ετr\σιας κρατικnς επιδότησης θα α
νέλθει στα 4 - 5 δ ισ .  δρχ. Δύο Με
τροπόντικες, μικρότερης διαμέτρου 
από αυτούς που χρnσιμοnοι nθnκαν 
στnν Αθr\να , θα επιστρατευτούν τε
λικό στn συμπρωτεύουσα, μ ια  και 
εξετάζετα ι το ενδεχόμενο nλrl ρους 
διόνοιξnς των σηράγγων με τn μέ
θοδο αυτr\. Αξίζει ν'αναφερθεί ότι οι 
συ ρμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης 
θα είναι του ίδιου τύπου με αυτούς 
των Docklands στο Λονδίνο , θα εί
ναι σε δίδυμη διάταξη κα ι κλιματιζό
μενο ι .  
Τραμ στο Η ράκλειο 

"Έκλεισε" το 0resuηd Liηk 

Ο Δr\μος Ηρακλείου Κρnτnς ανέ
θεσε στο γαλλο-γερμανικό όμιλο TV 
Lahmayer l nternatioηal & Switch 
Transit Consult, την εκπόνnσn με
λέτης σκοπι μότητας-βιωσι μότητας 
τραμ για την πόλη του Ηρακλείου. 
Το ενδιαφέρον τnς Δημοτικr\ς α ρ
χnς για τα αστικό ευέλικτα μέσα 
σταθερnς τροχιάς είχε εκδηλωθεί 
α ρχ ικό πριν 3 χρόνια .  Είναι διαπι
στωμένη n επιδείνωση του κυκλο
φοριακού προβλr\ματος της πόλης, 
καθώς και n έλλειψη των επαρκών 
μέτρων για την αντιμετώπισn του. 
Σημειώνετα ι ότι ανάλογες μελέτες 
έχουν εκπονηθεί για το Δr\μο Αθη
ναίων το 1 993 , το Δr\μο Πειραιά το 
1 994, το Δr\ μ ο Κα λα μότο ς το 1 998 
και το Δr\μο Αμαρουσίου το 1 998. 

Ε Υ ΡΩΠ Η 
Π ράγα - Νυρεμβέργη 

Πρόσφατη συμφωνία των Κρατι
κών Σιδηροδρόμων της Τσεχίας (CD) 
και του DB AG, προβλέπει τον nλrl 
ρ n  εκσυχρονισμό τnς μr\κους 3 7 1  

Τ η  1 4η Αυγούστου 1 999, παρουσία των βασιλικών οικογενειών Σου
ηδίας και Δανίας, τοποθετnθnκε το τελευταίο τμnμα τnς ζεύξης των στε
νών του fZ! resund στnν Βαλτικr\ Θάλασσα . Όνειρο πολλών δεκαετιών και 
για τις δύο χώρες, το fZ! resuηd Link αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα ση
μαντικότερα έργα υποδομr\ς στ nν Ευρωπαικr\ Ήπειρο, με πρωτεύοντα 
στόχο την αντικατόστασn τnς χρονοβόρας πορθμιακnς συγκοινωνίας με
ταξύ τπς Δανικnς πρωτεύουσας και τnς Σουnδικnς πόλης του Malmb. Με 
συνολικό μ nκος 16 km, η ζεύξη περιλαμβάνει υποθαλάσσια σr\ραγγα 
3 . 5  km που αρχίζει λίγο έξω από το αεροδρόμιο τnς Κοπεγχόγnς και κα
ταλr\γει σε ένα τεχνητό νησί, από όπου ξεκινά γέφυρα μr\κους 7.8 km και 
ύψους 60 m που φτάνει στο Lernacken των Σουηδι κών α κτών, λίγα χιλιό
μετρα νότια του Malmb .  Η μεικτnς κυκλοφορίας γέφυρα -το κεντρικό 
τμnμα τnς οποίας έχει άνοιγμα 1 000 m- φέρει την σιδnροδρομικr\ γραμ
μn στο πόνω κατάστρωμα κα ι το οδόστρωμα στο κότω. Τα επ ίσημα εγκαί 
νια του fZ!resund Link, που κόστισε κοντό στα 2 . 5  δισ. ΕΥΡΩ, έχουν ορι
στεί για τnν 1n Ιουλίου του 2000 και σύμφωνα με τις εκτιμr\σεις, τον 
π ρώτο χρόνο λειτουργίας αναμένεται να εξυπηρετεί πόνω από 1 00 συρ
μούς και 1 0000 αυτοκίνητα καθημερινό. Όπως r\ταν φυσικό, n ολοκλr\
ρωσn της ζεύξης συνοδεύτηκε από αναβάθμιση και αναδιάρθρωση των ε
κατέρωθεν σιδηροδρομικών πλεγμάτων, nροεξόρχχοντος αυτού της Δανι
κnς πλευράς που κατασκεύασε 18 km γραμμών για τnν αποτελεσματικό
τερη εξυπnρέτnσn του αεροδρομίου τnς Κοnεγχόγnς. Στο μεταξύ, n 
ADtranz παρουσίασε την πρώτη από τις 27 τρίδυμες EMU που παρr\γγει
λαν από κοινού DSB κα ι SJ και θα δρομολογηθούν μεταξύ Κοπεγχόγnς 
και Ma lmb -μέσω του fZ! resuηd Li ηk- καλύπτοντας τnν διαδρομn σε 30 λε
πτό. Επ ιπλέον, οι SJ ανέθεσαν στnν ADtraηz τnν προσαρμογr\ 1 1  συρμών 
Χ2000 για λειτουργία και στο δίκτυο των Δανικών Σιδηροδρόμων. 



Rai lion 
Από τnν 1n Ιανουαρίου του 2000, οι εμπορευματικοί κλάδοι των Γερ

μανικών και Ολλανδικών σιδnροδρόμων -DB Cargo AG και NS Cargo AG 
αντίστοιχο- ενώνουν τις δυνάμεις τους υπό τnν επωνυμία Rai l ion. Στnν 
νέο ετα ιρία περιορισμένnς ευθύνnς που θα εδρεύει στο Mainz, n Γερ
μονικr'ι πλευρά συμμετέχει με 94% διαθέτοντος 43500 εργαζομένους, 
4600 μnχονές κα ι 1 30000 φορτάμαξες κα ι n Ολλονδ ικr'ι με το υπόλοι
πο 6% και 1 605 εργαζόμενους, 2000 μnχονές κα ι 3800 φορτάμαξες. 
Πρόκειται γιο το μεγαλύτερο εμπορευματικό μεταφορέα στις Ευρωποlκές 
ράγες, ο οποίος θα δρομολογεί 7400 τρένο πμερπσίως. Σπμειώνετοι ό
τι γιο το 1 998, το εμπορευματικό έργο των DB Cargo AG και NS Cargo 
AG, ι'ιτον 289 εκοτ. τόννους και 25  εκοτ. τόννους αντίστοιχο. 

km γρομμι'ις μεταξύ Πράγος - Ν υ
ρεμβέργnς. Οι εργασίες θα ολοκλπ
ρωθούν το 2002 και αφορούν ανα
βάθμισπ τπς υποδομr'ις (προσαρμογr'ι 
γιο κυκλοφορία συρμών tiltiπg), ε
γκοτάστοσn νέος σnμοτοδότπσπς και 
πλεκτροκίνπσπ σε όλο το μr'ικος. 

Enschede - Cronau μετά από 
1 8  χρόνια 

Γιο το καλοκα ίρι του 2001 προ
γραμματίστπκε π επαναλειτουργία 
επιβατικών τρένων μεταξύ του Ολ
λανδικού Enschede και του γερμα
νικού Croπau που είχε διακοπεί το 
1 98 1 .  Η ονοκοίνισn τπς γρομμr'ις 
θα κοστfσει 1 2 .8 εκατ. ΕΥΡΩ που 
θα καλυφθούν οπό Ολλανδία και 
Γερμανία με τnν συμμετοχr'ι τπς ΕΕ. 
Αξίζει να σnμειωθεί ότι τοπικοί φο
ρείς των δύο χωρών συμφώνπσον 
να καλύψουν οπό κοινού τυχόν λει
τουργικό έλε ιμμα για τα πρώτα δέ
κα χρόνιο τnς εκμετάλλευσπς, τπν 
οποία θα αναλάβει n DB Regio AG. 

Euro-Beatles 
Τnν 8n Αυγούστου 1 999, στο 

πλαίσιο τπς επονέκδοσπς του φίλμ 
των θρυλικών σκαθαριών 'Ύellow 
Submarine", το 1 8δυμο Eurostar 
3005/3006 βάφτnκε στο ψυχεδε
λικά χρώματα του Lenπon και τπς 
πα ρέας του κα ι αναχώρπσε οπό το 
Waterloo του Λονδίνου γιο το Gare 
du Nord τnς Γαλλικr'ις πρωτεύου
σας. Αυτr'ι π πρωτότυππ διοφπμ ιστι
κr'ι εκστρατεία κόστισε 1 00.000 λί
ρες κα ι κράτnσε 3 μr'ινες. 

ΑΥ Σ Τ Ρ ΙΑ 
Δοκιμές για την "Taurus" Lok 

Η πρώτn οπό τις νέες Η/Α σειράς 
1 0 1 6  των ΟΒΒ ("Σ" Τεύχος 18 Ι 

Σελ.8), βρίσκεται r'ιδn στπ Γερμανία 
γιο σειρά δοκιμών 250 km/h, τοχύ
τπτο που δεν μπορεί να επ ιτευχθεί ε
π ί  Αυστριακών σιδnροτροχιών. 

"Σαλαμάνδρες" στα Ψ ηλά 
Βουνά 

Η μετρικr'ι Schπeebergbahπ ( 1  Ο 
km) αποτελεί μία οπό τις διοσπμό
τερες οδοντωτές γρα μμές τnς Ευ
ρώπnς. Πρόσφατο, κοινοπραξία 
αυστριακών ετα ιριών με τnν σκω
τσέζι κn Hunslet-Barclay Rail Ltd 
κατασκεύασε για λογαριασμό τπς 
NOSBB, τnς εταιρίας που εκμεταλ
λεύεται τn γραμμr'ι και στπν οποία 
συμμετέχουν κατά 50% οι ΟΒΒ, 
τρείς δυοξονικές δnζελάμοξες ισχύ
ος 544 kW (με αριθμούς 1 1 - 1 3 ) ,  
δ ύ ο  δυαξονικά ρυμουλκούμενα 
(2 1 -22) και δύο δυοξονικά ιθυντι'ι
ριο (3 1 -32) .  Το υλικό συνθέτει ένα 
ζεύγος τρίδυμων συρμών χωρπτικό
τπτος 1 20 θέσεων έκαστος (συν μ ιά 
ΔΙΑ εφεδρεία) ,  ο ι  οποίοι λόγω τπς 
εμφόνισr'ις τους απέκτnσαν από τnν 
ορχn το ψευδώνυμο "Σαλα μάν
δρες". Πάντως, οι  τέσσερις ιστορι
κές aτμάμαξες σειράς 999 συνεχί
ζουν κανονικά το δρομολόγια .  

Β Ο ΥΛ ΓΑΡ ΙΑ 
Ηλεκτροκίνηση Ku lata 
Duρnitza 

Η ADtraπz κα ι π Glaνbolgarstroy, 
n μεγολύτερn ιδιωτι κn κατασκευα
στικι'ι εταιρία στnν Βουλγαρία , ανέ
λαβαν οπό κοινού τπν nλεκτροκίνn
σπ και μερικn ανοβάθμισn τπς μn
κους 131 km μονr'ις γραμμr'ις οπό 
το Kulata στπν Duρπ itza νότιο τnς 
Σόφιος. Οι εργασίες στο συγκεκρι
μένο τμr'ιμα που αποτελεί μέρος του 
Διεϋρωποικού Διαδρόμου IV, συ
μπερ ιλαμβάνουν εκσυγχρονισμό 
των τπλεπικοινωνιών, βελτίωσπ σπ
ματοδότnσnς, ενίσχυσπ γεφυρών 
και στεγονοποfnσπ σnράγγων. Το 
έργο θα κοστίσει συνολικά 35 εκατ. 
ΕΥΡΩ, προερχόμενο οπό το Κοινο-

τικό Πρόγραμμα Phare και αναμέ
νετα ι να ολοκλnρωθεί στα μέσο του 
200 1 .  

B P E T A N I A  
Νέες Δ/Η για την EWS 

Ολοκλπρώθπκε πρόσφατο n κα
τοσκευn των 30 δnζελομοξών 
Βο'Βο' σειράς 67 τπς εμπορευμοτι
κnς ετα ιρίας EWS (Engl ish,  Welsh 
& Scottish Rai lways Ltd) που θα ο
ντικαταστnσουν τις παλαιότερες Δ/Α 
σειράς 4 7 στnν έλξn ταχυδρομικών 

συρμών του Royal Mai l .  Οι νέες μn
χανές κατασκευάστnκον από τnν 
Alstom Ισπανίας σε συνεργασία με 
τπν Βρετανικr'ι σιδnροδρομικr'ι βιο
μnχονίο και αναπτύσσουν μέγιστn 
ταχύτnτο 1 2 5  mρh (200 km/h) .  
Μάλιστα, οι Βρετανοί μιλούν γ ιο τις 
ταχύτερες διμέτωπες δnζελάμοξες 
σε γραμμn παρογωγι'ις στον κόσμο. 
Η πρώτπ Δ/Η βρίσκετα ι r'ιδn επί 
Βρετονι κών γραμ μών. ενώ π έντοξn 
όλων των μονάδων στπν κυκλοφορί
α θα έχει ολοκλnρωθεί μέχρι το 
Μάρτιο του 2000. 

Πανάκριβες Καθυστερήσεις 
Στο τέλπ του περασμένου Αυγού

στου ,  ο Rai l  Regulator ανακοίνωσε 
ότι εάν μέχρι τπν 3 1  π Μαρτίου 
2000 π Rai ltrack δεν έχει μειώσει 
κατά 1 2 . 7  % τις καθυστερnσεις ε
π ι βατικών δρομολογίων που οφεί
λοντα ι στπν υ ποδομι'ι, θα τπς επι
βλnθεί πρόστιμο 4 εκατ. λ ιρών γιο 
κάθε εκατοστια ία μονάδα κάτω του 
στόχου .  Από τnν πλευρά τnς n 
Rai ltrack, υποστnρίζει ότι μπορεί να 
πετύχει μείωσπ τnς τάξπς του 
7 .5%,  γεγονός που μεταφράζεται 
σε πρόστιμο 20.9 εκατ. λιρών. Να 
σπμειώσουμε ότι ο Rai l  Regulator 
α ποτελεί κροτικr'ι αρχr'ι με κύριες 
ορμοδιότnτες τπν αδειοδότπσπ σι
δnροδρομ ικών επιχει ρr'ισεων, τον έ
λεγχο των συ μ βάσεων μ ετο ξύ 
Rai ltrack κα ι oρerators και τπν επι
τnρnσn των συνθnκών οντογωνι
σμου στο σιδnροδρομικό δίκτυο τnς 
Γnραιάς Αλβιόνας 

ScotRail 
Τπν προμnθειο 9 επιπλέον τρίδυ

μων D M U  Tu rbotra i π  (Σειράς 
170/4) οπό τπν ADtraπz, α ποφάσι
σε γιο λογαριασμό τnς ScotRa i l ,  n 
HSBC Rai l  (πρώπν Forward Trust 
Ra i l )  μ ία εκ των ετα ιριών leasing 
τροχαίου υλικού . Στο μεταξύ , σε ε
ξέλιξπ βρίσκεται π κοτοσκευι'ι των 
40 EMU Σειράς 334 οπό τnν 
Alstom B i rmi πgham σε συνεργασία 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ Ν:ΕΑ 

με τπν Gaπz Vagoπ Ltd . Οι πρώτες 
1 6  συνθέσεις αναμένετα ι να μπουν 
στπν κυκλοφορία στα μέσα του Ια
νουαρίου του 2000. Η ScotRail υ
πr'ιρξε π τελευταίο από τ ις  TOCs 
Πra in  Oρerating Comρaπies) του 
πάλαι ποτέ British Rail που πέρασε 
σε ιδιωτικά χέρια στις 3 1  Μαρτίου 
1 997 με επταετούς διάρκειας fraπ
ch ise. Εκμεταλλεύεται συνολ ι κά 
3016  km διοδρομnς οπό το Euston 
του Λονδίνου προς τnν ευ ρύτερn 
περιοχn του Newcastle, Glasgow, 
Ed imbourg και Aberdeen.  

Class 220 και Class 221 για 
τη Virgin Rail 

Λίγους μr'ινες πριν τnν τελευταία 
πορογγελίο 53 συνθέσεων t i l t ing 
τnς Virgin Ra i l  ("Σ" Τεύχος 18 Ι 
Σελ.9) n βρετονικn ιδιωτικr'ι ετα ιρία 
είχε αναθέσει στn Bombardier τπν 
κοτοσκευn 87 συνολικά DMU για 
τις οποίες έχουμε πλέον περισσότε
ρα στοχεfο. Η παραγγελία περιλαμ
βάνει 34 τετράδυμες συνθέσεις, το
ξινομπμένες ως Σειρά 220 γιο δρο
μολόγιο Cross-Cou ntry με τnν εμπο
ρικr'ι ονομασία "Virgin Voyagers" κα ι 
4 τετράδυ μες κο ι 40 πεντάδυ μες 
συνθέσεις t i l t iπg -Σειρά 2 2 1 - με 
τπν εμπορικn ονομασία "Virg i n  
Suρer Voyagers". Η προμι'ιθειο των 
τελευταίων θα επιτρέψει τnν αντικο
τάστοσn ορισμένων δρομολογίων 
High Sρeed Tra i π  (ΗSτ) επί τπς 
West Coast Main Line. 

Γ ΑΛ Λ ΙΑ 
Υψηλά Π ρόστιμα Υψ ηλών 
Ταχυτήτων 

Τον περασμένο Αύγουστο, δυό 
νεαροί 12 και 14 ετών κατόρθω
σαν να τρυπώσουν σε κάποιο σn
μείο του άξονα TGV Nord, θέλοντος 
να γευτούν τπν συγκίνπσn του να 
στέκεσαι δίπλα σε ένα TGV που 
περνάει με 300 km/h. Δυστυχώς, -
n μάλλον ευτυχώς- έγιναν οντιλπ
πτοί οπό υ πάλλnλο των SNCF ο ο
ποίος ειδοποίπσε το κατερχόμενο 
TGV να μειώσει τοχύτnτα . Οι τολμn
ροί νεανίες οδπγnθπκαν στους γο
νείς τους, οι  οποίοι καλούντα ι τώρα 
να πλnρώσουν πρόστι μο 90.000 
γαλλικών φράγκων (κάπου 4 .5  ε
κατ. δραχμές), ποσό που σύμφωνο 
με τους SNCF αντιστοιχεί σε συνο
λικά 240 λεπτά κοθυστέρnσπς που 
προκλιlθπκε στο κύκλωμα των 
TGV. Αυτό σnμοίνει ότι κάθε λετπό 
εσκεμμένnς καθυστέρnσnς των 
TGV, επιφέρει πρόστιμο 19 χιλιά
δων δραχμών. 

"Citadis" - Το νέο Τραμ 
της Alstom 

Ο γαλλι κός βιομπχονικός κολοσ
σός παρουσίασε τον περασμένο Σε
πτέμβριο το νέο τροχιοδρομ ικό όχn
μο χομπλού δαπέδου Citadis, το ο
ποίο, σύμφωνα με τπν Alstom, μπο-

9 



ljf.JJfg.t.Jg.tMf!O{ifj 
ρεf να κατασκευαστεί για απαιαδn
ποτε εύρος κ α ι περιτύ πω μα. Τ ο 
Citadis σχεδιάστπκε με τπν βοnθεια 
τπς γερμανικnς Liπke Hofmaππ
Busch ( LH Β) -μέρος πλέον τ π ς 
Alstom- κα ι θα παράγεται στό εργο
στάσιο του Aytre που ειδικεύεται 
στ π ν κατασκευ n τροχιοδρομ ι κών 
οχπμάτων, DMU και συρμών TGV. 
Τα πρώτα οχnματα θα κυ κλοφοριl
σουν στον υπό κατασκευn παρθενι
κό τροχιοδρόμο (μnκους 1 5  km) 
τ π ς γαλλι κnς πόλπς του 
Moπtρellier. Περαιτέρω παραγγελί
ες αφορούν συνολικά 1 2 5  Citadis 
που προορίζονται για Δουβλίνο, 0-
ρλεάνπ, Λυόν και Valeπcieππes. 

Νέα Γραμμή Τραμ στο Στρα
σβούργο 

Το Νοέμβριο του 2000 θα παρα
δοθεί στπν κυκλοφορία π υπό κατα
σκευ n νέα γρα μ μ n Β του τραμ του 
Στασβούργου,  μιlκους 1 2 . 6  km με 
24 σταθμούς. Αξίζει να σπμειωθεf 
ότι π γραμμn Α, που λειτουργεί από 
το 1 994, μεταφέρει σnμερα κατά 
μέσο όρο 7 5.000 επ ιβάτες τπν π
μέρα, 30% περισσότερους από τις 
προβλέψεις. Παράλλπλα, οι δπματι
κές αρχές τπς Γαλλικnς πόλπς 
αποφάσισαν τπν κατασκευn δύο ε
π ιπλέον γραμμών μέχρι το 2010 ,  ε
ξετάζοντας μάλιστα τπν π ιθανn σύν
δεσπ με το δίκτυο των SNCF στα 
πρότυπα του τροχιοδρόμου τπς 
Καλσρούπς. 

Γραμμή Ε στο RER 
Τριάντα χρόνια μετά τπ λειτουρ

γία του πρώτου κλάδου τπς Γραμ
μnς Α, από το Boissy Saiπt Leger 
στπν συνοικία τπς Βαστfλπς, το πα
ρισινό π ροαστιακό δίκτυο RER 
(Reseau Eχρress Regioπa l )  εγκαινί
ασε τον περασμένο Αύγουστο τπν 
νέα Γραμμn  Ε, γνωστn ως EOLE 
( Est-Ouest Liaisoπ Eχρress) .  Πρό
κειται για δύο κλάδους που ξεκι
νούν από Che l les-Gourπay κα ι 
V i l l iers-sur-Marπe αντίστοιχα , για 
να καταλιlξουν ενωμένοι στο Haus
maππ, διασχίζοντας υ πόγεια τπν πε
ριοχn των σιδπροδρομικών σταθ
μών Est, Nord κα ι St. Lazare. Στο 
μεταξύ , οι SNCF εfναι άκρως δυσα
ρεστπμένοι με τπν Alstom κα ι τις 
νέες διώροφες E M U  σε ιράς 
Ζ22500, που εξυππρετούν nδπ τπ 
νέα Γραμμn  Ε κα ι  οι οποίες παρου
σιάζουν συχνότατες βλάβες. 

Νέες Α/Α Χ 73500 
ΠρΙν λίγους μnνες παρουσιάστπ

κε επfσπμα στπν Ορλεάνπ π πρώτπ 
α πό τπν νέα σειρά δπζελοκίνπτων 
μονών ΝΑ των SNCF που προορί
ζοντα ι για περιφερειακές συνδέσε ις 
(τΕR, Tra iπ  Eχρress Regioπal ) ) .  Η 
συναλικn πα ραγγελία που· δόθπκε 
στπν κοινοπραξία Alstom - De 
Dietrich αφορά 1 1  Ο μονάδες που 
θα κατανεμπθούν σε εννέα περιφέ-
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ρειες. Πρόκειται για δπζελοϋδραυ
λικές ΝΑ, ισχύος 5 1 4  kW (2 Χ 
257 kW) ,  ταχύτπτας 1 40 Km/h και 
χωρπτικότπτας 80 θέσεων, ταξινο
μπμένες ως σειρά Χ73500. Η δρο
μολόγπσπ των πρώτων μονάδων α
να μενόταν στα τέλπ Νοεμβρίου 
στπν περιοχn του Στρασβούργου.  
Στο μεταξύ, οι Γερμανικοί σιδπρό
δρομοι παρnγγειλαν με τπν σειρά 
τους 40 τέτοιες ΝΑ -ταξινομπμένες 
ως σειρά 64 1 - που θα κατασκευα
στούν από τπν Alstom-LHB.  

Περισσότερα Χρήματα για το 
Τρένο 

Το Στρατπγικό Σχέδιο Μεταφο
ρών για τπν περίοδο 2000 - 2006, 
προβλέπει 656 εκατ. ΕΥΡΩ για σι
δπ ροδρομι κές επενδύσεις εκτός 
Παρισιού . Πρόκειται για 1 83 εκατ. 
ΕΥΡΩ περισσότερα από τον προπ
γούμενο προϋπολογισμό, μεγάλο 
μέρας των οποίων θα δοθεί στις πε
ριφερειακές γραμμές. 

Βρετανικές ΔΙΑ στους SNCF 
Οι Γαλλικοί Σιδπρόδρομοι μ ίσθω

σαν 40 δπζελάμαξες πορείας σει
ράς 37 από τπ βρετανικn EWS 
( Eπgl i sh ,  Welsh & Scottish 
Rai lways Ltd ) .  Οι μπχανές χρπσιμο
ποιούνται nδπ σε συρμούς έργων, 
κυρίως για τπν μεταφορά σκύρου. 

Νέες Α/Α για την RATP 
Η παρισινn RATP παρnγγειλε 

στις Alstom Ι Bombardier 1 2  επ ι 
πλέον διώροφες πεντάδυμες EMU 
τύπου Μ 1 2Ν που θα παραλπφθούν 
μέχρι τις αρχές του 2002 και προ
ορίζοντα ι για τπν Γραμμn  Α του 
RER. 

Γ Ε Ρ ΜΑΝ ΙΑ 
DB AG: Κέρδη & Ζημίες 

Σε σύγκρισπ με τπν περσινn χρο
νιά,  το επιβατικό έργο του DB AG 
για το πρώτο μισό του 1 999 παρου
σίασε αύξπσπ 4.4% στπν προαστια
κn - περιφερειακn εκμετάλλευσπ 
(DB Regio AG) με μέσπ α πόστασπ 
ταξιδιού 2 1 .7 km και 1 .  7 % στπν 
υ περαστ ικn  εκμετάλλευσπ ( D B  
Reise & Touristik AG) μ ε  μέσπ α 
πόστασπ ταξιδιού 228 km. Αντίθε
τα , το εμπορευματικό έργο (DB 
Cargo AG) μειώθπκε κατά 6 %. Ο ι  
εργαζόμενοι στον γερμανικό σιδπ
ρόδρομο ανέρχοντα ι σε 244.385, 
1 5 .435 λιγότεροι από πέρυσι . 

ICE 3 
Εδώ καί λίγους μnνες άρχισαν οι 

δοκιμές για τπν 406 00 1 ,  τπν πρώ
τπ σύνθεσπ ICE 3πς Γενιάς (V = 
330 km/h). Η DB Reise & Tourist ik  
AG έχει παραγγείλει 54 συνολικό ο
κτάδυ μες EMU ,  εκ των οποίων 1 7  
(σειράς 406) θα είναι τετραπλού 
ρεύματος προορισμένες για διακρα
τικό δρομολόγια υψ πλιlς ταχύτπτας. 

100 Χρόνια Verkehrsmuseum N ϋ rηberg 
Έναν αιώνα ζωnς έκλεισε το περίφπμο Μουσείο Μεταφορών τπς Νυ

ρεμβέργπς -ιδ ιοκτπσία του DB AG - γεγονός που γιορτάστπκε με πλιl
θος παρελάσεων ιστορικού υλικού και άφθονα σιδπροδρομ ικό haρρeπ
iπgs. Στα 1 882 , οι τότε Βασιλικοί Βαυαρικοί Σιδπρόδρομοι (KbayStsB) 
αποφάσισαν τπ μόν ιμπ  στέγασπ μ ιας συλλογιlς σιδπροδρομ ικού υλικού 
που κατέγραφε τπν εξέλιξπ των Βαυβαρικών σιδπροδρόμων και παρου
σιάστπκε στπν διάρκεια μ ιάς τοπ ικnς Βιομπχανικnς Έκθεσπς στπν Νυ
ρεμβέργπ.  Αρχι κά, π συλλογιl των εκθεμάτων χρπσίμευε αποκλειστικά 
για τπ μαθπτεία σιδπροδρομι κών, έως το 1 899 που άνοιξε τις πύλες τπς 
στο κοινό. Οι σπμερινές εγκαταστάσεις εγκαινιάστπκαν τον Απρίλιο του 
1 925 .  Σπίτι του "Adler'', του "Fi iegeπde Hamburger'' κα ι τπς 05 00 1 ,  το 
Μουσείο Μεταφορών τπς Ν υρεμβέργπς είναι το πρώτο του είδους επί 
Γερμανικού εδάφους και το δεύτερο aρχαιότερο στον κόσμο. Να τα χι
λιάσει. 

Τέσσερις από αυτές, παροχωρnθπ
κον στους Ολλανδικούς Σιδπροδρό
μους ( βλέπε σχετικά) .  Οι υπόλοιπες 
37 -ρεύματος 1 5  kV 1 6 . 7  Hz- θα 
περιοριστούν στο εσωτερικό και θα 
ταξινομπθούν ως σειρά 403, παίρ
νοντας τπ θέσπ των αποσυρμένων 
πλέον EMU "Doπald Duck" του 
"Lufthaπsa Eχρress". Η επ ίσπμπ έ
νταξπ τπς σειράς 406 στπν κυ κλο
φορία ορίστπκε για το Μάιο του 
2000 στο πλαίσιο τπς Διεθνούς Έκ
θεσπς του Αννόβερου "Εχρο 
2000". Αξίζει να σπμειωθεί ότι DB 
AG και SNCF συμφώνπσαν στπν 
δρομολόγπσπ ICE 3 .από/προς το 
Παρίσι από το 2002 . 

Traηsrapid 
Στπν προσπάθεια μείωσπς του υ

ψπλού κόστους κατασκευnς του μα
γνπτικού Traπsraρ id Αμβούργου -
Βερολίνου ,  προτάθπκε π κατασκευ
n μονnς "γρα μμnς" σε όλο ΤΟ μn
ΚΟς. Υπενθυμίζεται ότι το αμφιλεγό
μενο μαγνπτικό τρένο τυγχάνει μεν 
τπς έγκρισπς του DB AG, δεν έχει 
όμως λάβει το πράσινο φώς α πό τπν 
Γερμανικn Κυβέρνπσπ. 

Νέες Η/Α για την DB Cargo 
AG 

Η εταιρία Siemeπs Krauss-Maffei 
Lokomotiνeπ GmbH,  αποτέλεσμα 
τπς πρόσφατπς απορρόφπσπς τπς 
Krauss-M affei από τον όμ ιλο 
Siemeπs Traπsρortatioπ, ανέλαβε 
τπν προμιlθεια 1 00 νέων εμπορευ
ματικών πλεκτραμαξών στπν DB 

Cargo AG, ταξινομπμένες ως σειρά 
189.  Πρόκειτα ι ουσιαστικά για τπν 
υλοποίπσπ τπς πρόβλεψπς επέκτα
σπς τπς παραγγελίας των 195  Η/Α 
τπς σειράς 1 52 που είχε υπογραφεί 
το 1 994. Οι νέες Η/Α τετραπλού 
ρεύματος θα βασίζοντα ι στον τύπο 
'Έurosρriπter" με ισχύ 6400 kW και 
μέγιστπ ταχύτπτα 1 40 km/h. Το συ
νολικό κόστος ανέρχετα ι στα 307 ε
κατ. ΕΥΡΩ και π παράδοσπ τους θα 
αρχίσει το 200 1 .  

Parcel- l ηterCity 
Τπ σοβαρn α πώλεια του ταχυ

δρομ ι κού έργου από το γερμανικό 
σιδπρόδρομο έρχεται να αντισταθμί
σει π πρόσφατπ συμφωνία DB AG -
Γερμανικών Ταχυδρομείων για τπν 
μεταφορά του 20% των ταχυδρομι
κών δεμάτων. Η DB Cargo AG προ
χώρπσε nδπ στπν πιλοτικn δρομολό
γπσπ ελκόμενων συρμών-cοπta ίπ
ers 1 60 km/h στον άξονα Βορρά -
Νότου με τπν εμπορι κn ονομασία 
"Parcel-l πterCity". Για τον σκοπό 
αυτό επιστρατεύτπκαν πλεκτράμα
ξες τπς σειράς 1 0 1  τπς DB Reise & 
Touristik AG, μιός και π DB Cargo 
AG δε διαθέτει μπχανές για ταχύτπ
τες άνω των 1 40 km/11. 

ICE στο Αεροδρόμ ιο του 
Dϋsseldorf 
Τον Μάιο του 2000 θα εγκαινιαστεί 
ο σιδπροδρομι κός σταθμός που θα 
εξυππρετεί το πολυσύχναστο αερο
δρόμιο του Dϋsseldorf. Ο νέος 
σταθμός κατασκευάζεται επί  τπς κυ-
ρίας γραμμnς  Dϋsse ldorf 
Duisbourg και θα χρπσιμοποιείται 
τόσο από περιφερειακά δρομολόγια 
και συρμούς IC, όσο και από δρο
μολόγια ICE από Βερολίνο, Κολωνί
α κα ι Βόννπ .  Έτσι το αεροδρόμιο 
του Dϋsseldorf, που εξυ ππρετείται 
nδπ α πό τπν S-Bahπ ,  καθίσταται έ
να από τα πλέον προσβάσιμα αερο-



δράμια στον κόσμο. 

Νέες Α/Α για την DB Regio 
Σε μιά προσπάθεια οναβάθμισπς 

των υππρεσιών τπς, π DB Regio 
AG, θυγατρικn του DB AG για τπν 
προαστιακn κα ι περιφερειακn εκμε
τάλλευσπ , προχωρά στπν π ρομn
θεια μεγάλου α ριθμού νέων αυτοκι
νπταμαξών. Οι τελευταίες παραγγε
λίες έχουν ως εξnς: 

1 )  (σειρά) 640: 30 δίδυμες 
DMU.  

2 )  641 (νέα σει ρά) :  40 δπζελο
κίνπτες μονές ΝΑ από τπν Alstom
LHB,  βασισμένες στις Γαλλικές Χ 
73500 (βλέπε σχετικά).  

3 )  642 (νέα σει ρά) :  1 50 δίδυμες 
DMU βασισμένες στο "Desiro" τπς 
Siemeπs, ισχύος 500 kW, μέγι
στπς ταχύτπτας 1 20 km/h και χω
ρπτι κότπτας 1 2  4 θέσω ν. Η π ρώτπ 
ΝΑ βρίσκεται nδπ στο Κέντρο 
Δοκιμών τπς Siemeπs στο Wegberg 
- Wildeπrath. 

4) 643 (νέα σειρά): 75 τρίδυμες 
DMU.  Π ρόκειται για τπν δπζελομπ
χανικn έκδοσπ του "Taleπt" α πό τπν 
Bombardier. 

5) 644: 62 τρίδυμες DMU,  π 
δπζελοπλεκτρικn έκδοσπ του 
"Taleπt". 

6) 646 (νέα σει ρά) :  30 συνθέ
σεις τύπου GTW 2/6 από τπν κοινο
π ραξία ADtraπz Ι Bombardier Ι 
Stadler. 

7)  650 (νέα σειρά): 47 ΝΑ 
RegioShuttle από τπν ADtraπz. 

8) 423: 24 τετράδυμες aρθρω
τές EMU από τις Alstom-LHB I 
ADtraπz. 

9) 424: 40 τετράδυ μες aρθρω
τές EMU από τις ADtraπz Ι Siemeπs 
Ι Bambardier-DWA. 

1 0) 425 :  7 1  τετράδυ μες aρθρω
τές EMU α πό τις ADtraπz Ι Siemeπs 
Ι Bombardier-DWA. 

1 1 ) 426 (νέα σειρά): 43 δίδυμες 
a ρθρωτές EMU από τπν 
Bombardier-DWA. 

Τέλος Εποχής 
Στις 30 Ιουλίου 1 999 αποσύρ

θπκαν από τπν κυ κλοφορία στπν πε
ριοχn του U lm ,  τα τελευταία από τα 

Dortm u πd- H ageπ - Ludeπsche i d ,  
γνωστιlς ω ς  Volmeta lbahπ. Τα δρο
μολόγια εκτελούνται από ολοκαί
νουργιες DMU τύπου TALENT ίδι
ιες με αυτές τπς σειράς 643 του 
DB AG. Επί DB AG π γραμμn εξυ
π πρετούνταν από δπζελοκίνπτες 
ΝΑ σειράς 628.4, οι οποίες π ροω
θnθπκαν σε άλλες γραμμές. Η 
Volmeta lbahπ εντάχθπκε στο VRR,  
το ε ν ια  ίο σύστπ μα μεταφορών τ π ς 
περιοχιlς Rheiπ-Ruhr. Αξίζει να απ
μειωθεί ότι π εται ρεία D M E  απασχο
λεί μόνο 20 υ παλλιlλους, 1 6  από 
τους οποίους είναι μπχανοδπγοί. 

Νέος Σταθμός Haηnoνer 
Messe 

Για τις ανάγκες τπς έκθεσπς 
ΕΧΡΟ 2000, που θα γίνει στο Αννό
βερο στις αρχές Ιουνίου ,  ανακατα
σκευάζεται ο π ροαστιακός σταθμός 

του Laatzeπ ,  που βρίσκετα ι πολύ 
κοντό στ π ν περιοχn τ π ς έκθεσπς. Η 
γνωστn ετnσια Διεθνιlς Εκθεσπ του 
Αννοβέρου έχει μόνιμες εγκαταστά
σεις, όπου έχει κατασκευαστεί ένας 
μ ικρός τερματικός σιδπροδρομικός 
σταθμός, τόσο για τις ανάγκες μετα
φοράς των επισκεπτών, όσο και για 
παρουσίασπ νέου τροχαίου υλικού. 
Ο συγκεκριμένος σταθμός εξυ ππρε
τούνταν τα τελευταία δύο χρόνια 
κα ι από απευθείας δρομολόγια ICE, 
μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου 
τπς Φρανκφούρτπς και τπς Έκθε
σπς του Αννοβέρου. Ομως οι προ
βλέψεις των διοργανωτών τπς Έκ
θεσπς για τον αυξπμένο α ριθμό των 
επισκεπτών, σε συνδυασμό με τπ 
μεγάλπ δ ιαφnμ ισπ για το έτος 
2000, έκριναν ανεπαρκn το σταθμό 
στα χώρα τπς Έκθεσπς κι  έτσι απαι
τnθπκε π ανακατασκευn και προ
σαρμαγιl του κοντινού σταθμού 
Laatzeπ.  Κατασκευάζοντα ι δύο νέες 
στεγασμένες aποβάθρες κα ι μ ία 
πρωτότυππ σκεπαστn πεζογέφυρα 

-....c:IIIB•;,;;.... __ ,. <t μ ιl κους 700 μέτρων, που θα παρέ-
ιστορικά "Schieπeπbusse" τπς σει- χει άμεσπ , ασφαλιl και γριlγορπ 
ράς 796/798, "θύματα" των ΝΑ πρόσβασπ των επ ισκεπτών κaτευ-
RegioShuttle τπς DB Regio AG. θείον στο χώρο τπς Έκθεσπς. Με

Taleηt για την Volmetalbahη 
Από τ ις 30 Μα ίου του 1 999, π ε

τα ι ρεία Dortmuπd Markische 
Eiseπbahπ (DME) ανέλαβε τπν εκ
μετάλλευσπ τπς γρα μ μ ιlς 

γάλπ σπμασία έχει π απόφασπ του 
DB AG, να εξυππρετείται ο σταθμός 
Laatzeπ απ'όλες τις κατπγορίες α
μαξοστοιχιών, ακόμα και από ICE, 
από κα ι προς τον Κεντρικό Σταθμό 
του Αννοβέρου. Επίσπς προβλέπε-

ται π σύνδεσπ του Laatzeπ με το 
Διεθνές Αεροδρόμιο του Αννοβέ
ρουμ μέσω S-Bahπ . .  

GTW 2/6 στο Usedom 
Η π ρώτπ από τις 14 aρθρωτές 

ΝΑ GTW 2/6 ανα μενόταν να πα
ραδοθεί στα τέλπ Νοεμβρίου από 
τπν κοινοπραξία Bombard ier-DWA 
Ι ADtraπz στπν Usedomer 
Baderbahπ (UBB) ,  τπν μnκους 50 
km τοπικn γρα μ μ n  του νπσιού 
Usedom τπς Βαλτικnς που βρίσκε
ται υπό τπν εκμετάλλευσπ του DB 
AG.  Στο μεταξύ , μελετάτα ι π κατα
σκευn μ ι κρού μnκους υποθαλάσ
σιου οδικού Ι σιδπροδραμ ικού τού
νελ που θα συνδέει το πολωνικό 
Swiπoujscie με τπν νοτιοανατολικn 
α κτn του νπσιού Usedom, π οποία 
ανnκει στπν Πολωνία. Σε αυτό το 
πλαίσιο, DB AG και ΡΚΡ συμφώνπ
σαν στπν μελλοντικn επέκτασπ τπς 
UBB εντός Πολωνικού εδάφους. 

Α/Α στα στενά της Σαξονίας 
Η DB Regio AG αποφάσισε τπν 

κυκλοφορία πέντε νέων δπζελοκί
νπτων ΝΑ στις ιστορικές γραμμές 
των 7 50 mm τπς Σαξονίας, γεγο
νός που θα σπμάνει το τέλος τπς α
μιγώς ατμnλατπς εκμετάλλευσπς. 
Τρείς ΝΑ προορίζονται για τπν 
γραμμ ιl Freital - Haiπsberg - Kurort 
Kiρsdorf και δύο για τπν γραμμ ιl 
Radebeul - Radeburg. Σπμειώνετα ι 
ότι οι νέες ΝΑ δεν θα έχουν δυνα
τότπτα ζεύξπς με το υφιστάμενο υ
λικό. 

Επαναλειτου ργία τοπι κών 
γραμμών 

Τον περασμένο Αύγουστο επανα
λειτούργπσαν δύο τοπικές γρα μμές 
κοντά στπ Στουτγκά ρδπ : π 
Ammertalbahπ σε ολόκλπρο το μn 
κος τπς (2 1 km) ,  ξαναενώνοντας το 
Tubiπgeπ με το Herreπberg ύστερα 
από 33 ολόκλπρα χρόνια και π 
Ermsta lbahπ από το Metziπgeπ στο 
Bad U rach (22 km). Και oi δύο 
γραμμές τέθπκαν υπό τπν εκμετάλ
λευσπ τπς Regiaπalνerkeh r  A lb  
Bodeπsee ( RAB),  τπς θυγατρι κιlς ε
τα ιρ ίας του DB AG που εκτελεί τα
π ικές λεωφορειακές aνταποκρίσεις. 
Η κυκλοφορία εξασφαλίζεται από 
12 νέες ΝΑ RegioShuttle (με αρίθ
μπσπ 650 001 -006 και 650 1 00-
1 05) ,  κατασκευnς ADtraπz καθώς 
κα ι με δανεικές RegioShuttle των 
σε ι ρών 202 & 203 τπς 
Hoheπzo l lerischeπ Laπdesba h π  
(HzL). 

Berliη 5-Bahη: 75 Χρόνια 
Ηλεκτροκίνησης 

Η ιστορία τπς Βερολινέζικπς S
Bahπ αρχίζει ουσιαστικά στις 8 Αυ
γούστου 1 924 όταν εγκα ινιάζετα ι π 
πλεκτροκίνπσπ στο τμnμα Stettiπer 
Vorortbf - Berπau (22.7 km) με 
τρίτπ τροχιά 800V DC Στο πλαίσιο 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΝΙ!Α 

των εορτασμών τπς φετινιlς επετεί
ου των 75 χρόνων, π S-Bahπ Berliπ 
GmbH παρουσίασε τπν "Paπorama 
S-Bahπ" ,  μ ιά τρίδυμπ EMU με πα
νοραμικά παράθυρα που κατασκεύ
αστπκε στο Κεντρικό Εργοστάσιο 
του Schδπeweide με φορεία και π
λεκτρικά μέρπ από ιστορικό υλικό 
σειράς Π 1 67 του 1 937 και α ριθ
μnθπκε ως 488 001/50 1 .  

"Meridian" 
Τον περασμένο Αύγουστο άρχι

σαν οι δοκιμές του πρωτότυπου 
"Meridiaπ", τπς σειράς των.διώρο
φων τρίδυμων EMU που σχεδίασαν 
οι ADtraπz - Bombardier ( DB AG 
σειρά 445). Η αξιολάγπσπ των νέ
ων συνθέσεων θα διαρκέσει αρκε
τούς μnνους και θα περιλαμβάνει 
δοκιμαστικά δρομολόγια στπν S
Bahπ τπς Δρέσδπς. 

ταξύ Κολωνίας - Αμβούργου ,  με τπν 
εμπορικn ονομασία "Metroρol itaπ". 
Η νέα υππρεσία απευθύνεται απο
κλειστικά στον επιχειρπματικό κό
σμο κα ι καλύπτει τπ διαδρομn κατά 
40 λεπτά γρπγορότερα από τα IC -
απαιτώντας διπλάσια περίπου τ ιμn 
εισιτπρίου- με δύο σύντομες ενδιά
μεσες σταθμεύσεις σε Esseπ και 
Dϋsseldorf. Η συνnθπς σύνθεσπ α
ποτελείται από 1 4  ειδικά κατα
σκευασμένες επ ιβατάμαξες και δύο 
Η/Α τπς σειράς 1 0 1  τπς DB Reise & 
Tourist ik AG που παραχωρnθπκαν 
αποκλειστικά για τπν έλξπ του νέου 
exρress και βάφτπκαν στο ίδιο ασπ
μένιο αστραφτερό χρώμα. Η εκμε
τάλλευσπ ανnκει στπ νεασύστατπ 
Metroρolitaπ Exρress Traiπ GmbH 
στπν οποία συμμετέχουν π DB Reise 
& Tourist ik AG με 63% και οι εργα
ζόμενοι με 37%. Στο νέο τρένο δεν 
υφίσταται 1 π  κα ι 2π θέσπ, απλά 
προσφέρονται τρείς διαφορετικές υ
ππ ρεσίες, γνωστές ως 'Όffice", 
"Si leπce" (όπου απαγορεύετα ι π 
χρnσπ κινπτών τπλεφώνων) και ..... 

11 



' 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ Ν:ΕΑ 

"Ciub". Πρόκειται ίσως για το π ιό 
πολυτελές exρress στπν Ευρώππ, τα 
δρομολόγια του οποίου αναμένετα ι 
να επεκταθούν κοι στους άξονες 
Φραγκφούρτπς - Μονάχου κα ι 
Φραγκφούρτnς - Βερολίνου .  Πά
ντως, τους δύο πρώτους μnνες τnς 
κυκλοφορίας τα αποτελέσματα είναι 
μάλλον αποθαρρυντικά, μιάς κα ι 
πλπρότπτες 50%, που είναι ο στό
χος για βιώσιμn εκμετάλλευσn , υφί
στανται σε ελάχιστα τρένα , γεγονός 
που αποδίδεται τόσο στα υψnλά τι
μολόγια όσο και στnν συχνότnτα των 
δρομολογίων (ανά 4 έως 5 ώρες). 

33333 από το Kassel 
Η κατασκευn τnς 1 0 1  1 45 δεν 

σnμαίνει α πλά τπν ολοκλιlρωσn τnς 
νέας σειράς ταχέων πλεκτραμαξών 
1 0 1  του DB Reise & Touristik AG . 

Η εικονιζόμενn Η/Α αποτελεί τnν 
υπ' αριθμόν 33333 κινnτnρια μο
νάδα που βγnκε από το ιστορικό ερ
γοστάσιο του Kasse l ,  από τον Carl 
Anton Henschel κα ι τnν πρώτn του 
aτμά μαξα στα 1 848, έως τnν 
ADtraπz των nμερών μας . .  

ΝΟΗΑΒ στην Βαυαρία 
Αίσθπσn είχε κάνει στα τέλn του 

περασμένου Ιουλίου n άφιξn στnν 
Βαυαρία τεσσάρων από τις ιστορικές 
δnζελάμαξες ΝΟΗΑΒ (πρώnν σειρά 

ΜΥ των DSB) που μ ίσθωσε π ιδιωτικn 
Bayerischen Oberlandbahn (ΒΟΒ) α
πό τnν επίσnς ιδιωτικn Norddeutsche 
Eisenbahngesellschaft ( N EG).  Οι 
17 ΝΑ l ntegral που είχαν παραδο
θεί στπν ΒΟΒ τον Μάρτιο του 
1 999, παρουσίασαν σοβαρά προ
βλιlματα και αποσύρθnκαν για επι
σκευές από τnν Αυστριακn κατα
σκευάστρια ετα ιρία Jenbacher. Για 
να αντιμετωπίσει το έλειμμα τροχαί
ου υλικού , π ΒΟΒ μ ίσθωσε κα ι έξι 
από τ ις γνωστές επ ι βατάμαξες 
"Si l berlinge" του DB AG με σκοπό 
τπν σύνθεσπ δύο συρμών "σάντουιτ
ς" (Δ/Α + 3 Ειτ + Δ/Α) .  Δυστυχώς 
n δρομολόγnσπ των ενδιαφερου
σών αυτών συνθέσεων δεν πραγ
ματοποι nθnκε ποτέ, αφού n 
Eisenbahnbu ndesamt ( ΕΒΑ) - n Σι
δnροδρομ ικn Αρχn τπς Γερμανίας-

δεν επέτρεψε τnν κυ κλοφορία των 
γnραιών δnζελαμαξών, οι οποίες ε
πέστρεψαν τελικά στn N EG.  Στο με
ταξύ, n DB Regio AG αποφάσισε νο 
συμμετάσχει στο ετα ιρ ικό σχnμα τπς 
ΒΟΒ και απέσπασε 4 δnζελάμαξες 
σειράς 2 1 8  στnν Βαυαρικn τοπ ικn 
γραμμn .  

100 Χρόνια Harz 
Έναν α ιώνα ζωnς έκλεισε το 

γνωστό μετρικό δίκτυο τπς 
Harzquer- και Brockenbahn στο ό
ρn Harz τnς πρώnν Ανοτολικιnς 
Γερμανίας. Οι επετειακές εκδnλώ
σεις που είχαν αρχίσει τον περα
σμένο Μάρτιο, ολοκλnρώθnκαν στις 
αρχές Οκτωβρίου κα ι σύμφωνα με 
τnν Ha rzer Schmalsρu rba hnen  
( HSB) π πα ρουσία "αρκετών δεκά
δων χιλιάδων επισκεπτών" επέφερε 

σnμαντικό οικονομικό όφελος. 

ΔΑΝ I Α 
Οι ισχυρότερες Η/Α στην Ευ
ρώπη 

Η πρώτn από τις 13 νέες Η/Α 
Co'Co' τnς σειράς EG 3 1 00 του 
DSB Gods, του εμπορευματικού 
κλάδου των Δανικών Κρατικών Σι
δnροδρόμων (DSB), παρουσιάστπ
κε τον περασμένο Αύγουστο από 
τπν Siemens Krauss-Maffei 
Lokomotiνen GmbH. Η σειρά απο-

τελεί εξαξονι κn έκδοσπ τnς 
'Έurosρriπter" με ισχύ 6500 kW, 
ελκτικn δύνομn  κατά τnν εκκίνnσn 
400 kN ,  μέγιστπ ταχύτπτα 1 40 
km/h και διπλό ρεύμα ( 1 5  kV 1 6. 7  
H z  κα ι 25  k V  5 0  Hz). Οι νέες μπ
χανές α ποτελούν τις ισχυ ρότερες 
si ngle-un it  nλεκτρά μαξες στπν Ευ
ρώπn και θα ενταχθούν στnν κυ κλο
φορία στις αρχές του επόμενου έ
τους επικεφαλιlς εμπορευματικών 
συ ρμών τπς τάξπς των 2000 τόν
νων από το Αμβού ργο στο Malmό 
τπς Σου πδίας μέσω του Δανικού δι
κτύου. 

Ε Λ Β Ε Τ ΙΑ 
Ρεκόρ στη Gotthardbahη 

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1 999, πέ
ρασαν τπν γνωστn σnραγγα του St. 
Gotthard 1 30 εμπορικές αμαξο
στοιχίες συνολ ι κού βάρους 
1493 1 0  τόννων, εκτός τnς συνn-

Αντίο στα Διευρωπαϊκά "Souris-Grises" ! 
Χαρακτnρfστnκε σαν το π ιο όμορφο τρένο των SBB. Μετά από 38 

χρόνια υπnρεσίας, οι συρμοί του πάλαι ποτέ Trans Euroρe Exρress (τΕΕ) 
αποσύρθnκαν ανnκοντας πλέον στους σιδnροδρομικούς θρύλους τπς 
Ευρώπ nς. Άμστερνταμ ,  Παρίσ ι ,  Βρυξέλλες, Μόναχο, Μ ιλάνο, μερικοί α
πό τους μεγάλους ευρωπαϊκούς σταθμούς, που τίμnσαν με τnν παρουσί
α τους κα ι στόλισαν με τnν ασύγκριτα κομψn γρα μμn τους. Με τελευταί
ο χρωματισμό το γκρι ,  χάρπ στο οποίο α πέκτπσαν κα ι το παρατσούκλι 
souris grises" ("γκριζαπόντικα" ) ,  εμφανίστnκαν το 1 96 1  στα δρομολόγια 
τΕΕ-, βαμμένα σε ώχρα και κόκκινο, έχοντας τn μοναδικn ι κανότπτα να 
κινούντα ι και στα 4 συστnματα πλεκτροκίνπσπς τπς Ευρωπαϊκnς Η πεί
ρου ,  35 χρόνια πριν το Thalys. Και είναι αξιοσnμείωτο το γεγονός ότι οι 
συρμοί αυτοί διέθεταν πάντα στο πλιlρωμά τους μ nχανικό, ο οποίος προ
σέφερε κα ι υππρεσίες συνοδού. Στιςς 27 Νοεμβρίου οι  συρμοί (RAe 
τΕΕ 1 1  επί  τΕΕ και RABe EU ROCITY των SBB) ,  εκτέλεσαν το τελευταίο 
δρομολόγιό τους στπ γραμμn Bέρνn-Frasne, όπου εξασφάλισαν τnν τε
λευταία ανταπόκρισn τους με τους συρμούς TGV, που συνεχίζουν α πό ε
κεί το διακρατικό δρομολόγιο μέχρι το Πα ρίσι. Αντίο λοιπόν σ' ένα θρύ-

θους πυκνnς επιβατι κnς κυκλοφο
ι..: ρίας. Μάλιστα, για μεγάλο διάστπμα 

τnς nμέρας τα τμnματα αποκλει
σμού τnς δι πλιlς γραμμnς nταν σχε
δόν συνεχώς κατειλπμμένα. Ο αριθ
μός αυτός αποτελεί ρεκόρ για τnν 
Gotthard bahn και ταυτόχρονα είναι 
ένα α ισιόδοξο μύνπμα για το εμπο
ρευματικό έργο των ιστορικών σιδn
ροδρομικών τούνελ στις Άλπεις, τα 
οποία, αντίθετα από τις οδικές σn
ραγγες του Mont Blanc και του 
Tauern, παραμένουν απολύτως α
σφαλιl ύστερα α πό 1 1 7  χρόνια συ
νεχούς λειτουργίας. 

Κέρδη για τους SBB 
Οι Ελβετικοί Σιδnρόδρομοι ανα

κοίνωσαν κέρδn 27 .8 ε κατ. ελβ. 
φράγκων για το πρώτο μισό του 
1 999, για πρώτn φορά μετά το 
1 990. Ύστερα από αρκετά χρόνια 
ύφεσπς, τα έσοδα επ ιβατικnς κα ι ε
μπορευματικnς εκμετάλλευσnς πα
ρουσίασαν ουξnσεις 6.4% και 
1 5 .4% αντίστοιχα . Μέρος αυτnς 
τπς ανάκαμψπς οφείλεται στπ δρο
μολόγnσn εμπορευματι κών τρένων 
των SBB σε ορισμένες ιδιωτικές 
γραμ μές. Παράλλnλα το λειτουργι
κό κόστος μειώθnκε κατά 9 .5 % και 
ο αριθμός των εργαζομένων κατά 
4.8%. 

Διαχωρισμός Καθη κόντων 
στους Μηχανοδηγούς 

Από τπν 1 n Νοεμβρίου 1 999, 
στο πλαίσιο του διαχωρισμού εμπο
ρευματικnς κα ι επ ιβατικnς εκμετάλ
λευσπς των SBB,  τα 66% των 
3300 μnχανοδnγών θα απασχολεί
τα ι αποκλειστικά στπν επιβατικn έλ
ξn , το δε υ πόλοιπο 34% στnν εμπο
ρευματι κn .  Σnμειώνεται ότι το 
2003 , n SBB Cargo θα συγχωνευ
τεί με τnν αντίστοιχn των Ιταλι κών 
Κρατικών Σιδnροδρόμων ( FS) .  

ChemOil 
Τον περασμένο Οκτώβρn ανακοι

νώθnκε επίσnμα n σύστασn τnς 
ChemOi l ,  τnς νέας σιδnροδρομικnς 
ετα ιρ ίας που δραστπρ ιοποιείται 
στnν μεταφορά κα ι στις υπnρεσίες 
logistics πετρελα ιοειδών κα ι χnμ ι 
κών προϊόντων κα ι ανnκει κατά 

5 1 %  στnν SBB Cargo και κατά 
49% στπν γερμανικn TraπsPetro l .  
Ο όγκος των πετρελα ιοειδών κα ι  χn
μ ι κών που διακινούν σnμερα οι δύ
ο συνέτα ιροι ανέρχετα ι σε 16 εκα
τομμύρια τόνους ετnσίως. 

Ι Σ ΠΑΝ ΙΑ 
Προβλήματα Εύρους 

Καθώς οι εργασίες κατασκευnς 
τπς νέας γραμμnς υψnλιlς ταχύτn
τας Μαδρίτnς - Σαραγόσας - Βαρ
κελώνnς βρίσκοντα ι σε πλιlρn εξέ
λιξn, σκεπτικισμός επικρατεί γύρω 
από το εύρος που πρόκειται τελικά 
να επ ιλεγεί. Η συγκεκριμένn γραμ
μn αποτελεί ουσιαστικά προέκτασn 
του AVE Μαδρίτnς - Σεβίλλnς και 
με δεδομένn τnν πρόθεσπ τnς Ισπα
νι κnς Κυβέρνπσnς για μελλοντικn 
σύνδεσn με το γαλλικό δίκτυο των 
TGV, π εκλογn του κανονικού εύ
ρους nταν αυτονόnτn . Στnν πορεία 
όμως προέκυψε μ ιά  σειρά προβλn
μάτων που σχετίζονται με τnν υ ιοθέ
τnσπ του κανονικού εύρους και n α
ντιμετώπισn τους απαιτεί σnμαντικό 
κόστος, όπως (α) n εγκατάστασn 
διατάξεων αλλαγnς εύρους σε έξι 
σπμεία τnς διαδρομnς που θα επι
τρέπουν τnν επικοινωνία με το δί-
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κτυο των 1 668mm μέσω συρμών 
τύπου TALGO 200 ("Σ" Τεύχος 18 I 
Σελ. 1 1  ), (β) π κστσσκευn νέου ο
μαξοστάσιου TALGO 200 στπ Μα
δρίτπ (γ) το υψπλό συγκριτικά κό
στος του τροχαίου υλικού μεταβλπ
τού εύρους και (δ) οι  ευρείας έκτα
σπς επεμβάσεις στπν γραμμολογία 
των υφιστάμενων σταθμών. (εξετά
ζεται ακόμα και το ενδεχόμενο κα
τασκευnς νέων σταθμών σε Μαδρί
τπ, Σαραγόσα, Lleida και Βα ρκελώ
νπ) .  Το τμnμα Μαδρίτπ - Σαραγόσα 
- Lleida (445 km) οφείλει να είναι 
έτοιμο το 2002 και ενδεχόμενπ 
πρόσλπψπ του εύ ρους των 
1 668mm θα επέτρεπε στους 
RENFE να δρομολογnσουν άμεσα 
τους 6 συρμούς Euromed (πρόκει
ται ουσιαστικά γ ια AVE εύρους 
1 668 mm) που σnμερα λειτουρ
γούν κάτω των δυνατοτnτων τους 
στπν γραμμn Βαρκελώνπ - Βαλέν
θια, οφnνοντος τπν προμnθειο νέου 
τροχαίου υλικού 3 50 km/h γιο τπν 
ολοκλnρωσπ του άξονα Μοδρίτπς -
Βορκελώνπς το 2004.'0πως και να 
έχουν το π ράγματα, π εκλογn εύ
ρους θα πρέπει να γίνει σύντομα, 
μιάς κοι το πρώτο δοκιμαστικό τμn
μο 1 00 km οφείλει να είναι έτοιμο 
μέσο στο 200 1 .  

Περισσότερα Αυτοκίνητα στις 
Ράγες 

Από το 1 00 ουτοκίνπτα που κα
τασκευάζονται στπν Ισπανία, τα 48 
μεταφέρονται στο διάφορο κέντρα 
διονομnς με το τρένο. Το 1 998, ο 
Cargas RENFE, όπως είναι γνωστός 
ο εμπορευματικός κλάδος των Ισπα
νικών Σιδπροδρόμων, σπμείωσε ρε
κόρ μεταφέροντας συνολικά 
1 .357.849 οδικά οχnμοτο , 1 2 . 7 %  
περισσότερο οπό το 1 997.  Η επιτυ
χία ουτn οφείλετα ι στπν ολοκλπρω
μένπ υππρεσίο που παρέχεται στις 
ουτοκινπτοβιομπχανίες και περιλαμ
βάνει τπν αποθnκευσπ, φύλοξπ, 
φόρτωσπ και π ροώθπσπ των ουτο
κινnτων από συνεργεία ειδικευμέ
νων μπχονι κών. 

Ι ΤΑΛ ΙΑ 
Malpeηsa Express 

Εδώ και κάμποσο καιρό δόθπκε 
στπν κυκλοφορία π νέο σιδπροδρο
μ ι κn σύνδεσπ του αεροδρομίου 
Malρeπsa του Μιλάνου. Η διπλιl 

γρομμn  μnκοuς 1 1 . 1  km, που ξεκι
νά οπό το Busto Arsizio, πλεκτροδο
τείται μέσω εναέριου αγωγού 3000 
V DC και σχεδιάστπκε γιο λειτουργι
κές ταχύτπτες 1 40 km/h. Τέσσερις 
ε ιδ ικά βα μμένες διώροφες ΕΜ U 
TAF, ιδιοκτπσία τπς ιδιωτικnς εται
ρίας Ferroνie Nord Mi laπo (FNM) ,  
αναχωρούν κάθε μ ισn ώρα οπό το 
M i laπo Cadorπa ως "Ma lρeπsa 
Exρress" , εξυ ππρετώντας 1 5000 
επιβάτες κοθπμερινά. 

Ν Ο Ρ Β Η Γ ΙΑ 
Sigηatur, Ageηda και Puls 

Οι Νορβπγικοί Κρατικοί Σιδπρό
δρομοι (NSB) ανακοίνωσαν ένα ε
ντυπωσιακό πρόγραμμα εκσυγχρο
νισμού του επιβατικού στόλου τους, 
διάρκειας τριών ετών και προuπο
λογισμού ενός δ ισεκατομμυ ρίου 
μάρκων. Το νέο πρόγραμμα συνί
στατα ι στπν προμnθεια τριών διαφο
ρετικών τάξεων ουτοκινπτομοξών 
ως εξnς: 

α) 16 τετράδυμες tiltiπg EMU 
σειράς ΒΜ 73, με το εμπορικό ό
νομα "Sigπatur'' κα ι διακριτικό χρώ
μα το μπλέ, που δπλώνει υπεραστι
κές διαδρομές άνω των τριών ω
ρών. Οι πρώτες συνθέσεις ΒΜ 73,  
τπν κοτοσκευn των οποίων έχει α
ναλάβει π ADtraπz Strommeπ, κυ
κλοφορούν nδπ στπ γραμμn Oslo -
Kristiaπsaπd μειώνοντας το χρόνο 
διαδρομnς κατά 40 λεπτά. Σπμε ιώ
νετοι ότι π σει ρά ΒΜ 73 αποτελεί 
τους πρώτους επί Νορβπγικού εδά
φους συρμούς t i lt iπg. 

β) 1 1  δίδυμες DMU Taleπt με 
μπχανισμό tiltiπg, σειράς ΒΜ 93, 
που κατασκευάζοντα ι  στο Aacheπ 
οπό τπν Bombardier κα ι θα παρα
δοθούν μέσο στο 2000 γιο περιφε
ρειακές συνδέσεις με τπν εμ πορικn 
ονομασία ''Ageπda" και διακριτικό 
χρώμα το κόκκινο που δπλώνει δια
δρομές οπό 45 λεπτά έως 3 ώρες. 

γ) 36 E M U ,  κοτοσκευnς 
Aπsaldo - Breda , που προορίζοντα ι 
γιο τπν προοστιοκn εξυ ππρέτπσπ 
των Oslo, Troπdheim, Staνaπger 
και Bergeπ με τπν εμπορικn ονομα
σία "Puls" και διακριτικό χρώμα το 
π ράσινο που δπλώνει διαδρομές έ
ως 45 λεπτά . 

Τα Λεφτά μας Πίσω 
Οι NSB όχι μόνο επέστρεψαν 

στπν Siemeπs τις 12 νέες δπζελά
μοξες πορείας τπς σειράς Di .6 αλ
λά πέτυχαν και οποζπμίωσπ ύψους 
1 9.4 δισ. δραχμών. Υπενθυμ ίζεται 
ότι οι συγκεκρι μένες Δ/Η πορουσf
οσαν από τπν π ρώτπ στιγμn σωρεία 
τεχνικών προβλπμάτων που ουσια
στικά καθιστούσαν αδύνοτπ τπν λει
τουργία τους (μάλιστα μιά μ πχονn 
καταστράφπκε οπό πυ ρκαγιά που 
προκλιlθπκε οπό βραχυκύκλωμα). 

Ο Λ ΛΑΝ Δ ΙΑ 
ICE 3 στην NS Reizigers 

Στο πλαίσιο τπς ευρύτερπς Γερ
μονο-Ολλανδικnς σιδπροδρομικnς 
συνεργασίας, π NS Reizigers, ό
πως ονομάζετα ι πλέον το επ ιβατικό 
σκέλος των NS, προμπθεύτπκε τέσ
σερις οκτάδυμους συρμούς ICE 3 
τπς νέας σειράς 406 τπς DB Reise 
& Tourist ik  AG (βλέπε σχετικά) ,  με 

σκοπό τπν δρομολογnσn τους στον 
άξονα Άμστερνταμ .  - Κολωνίας -
Φρογκφούρτπς οπό τον Νοέμβριο 
του 2000. Στπν φωτογραφία, ένας 
οπό τους νέους συρμούς κατά τπν 
διάρκεια δοκιμών στπν Γερμανία. 

Ο Υ Γ ΓΑΡ ΙΑ 
Gaηz Vagoη Ltd 

Η Gaπz Hu πslet Co. που είχε 
διαδεχτεί τπν πάλαι ποτέ Gaπz 
Maνag, κύρπξε πτώχευσn στις 20 
Ιουλίου 1 999. Στπν θέσπ τπς ιδρύ
θπκε νέα ετα ιρία ,  μέλος τnς Ganz 
Machinery Hold ing Co Ltd . ,  με τnν 
επωνυ μ ία Gaπz Vagoπ Ltd . 

Στον Αέρα 300 km Γραμμών 
Οι Ουγγρικοί Κροτικοί Σιδnρό

δρομοι ( MAV) υποχρεώνοντα ι να α
ποσυρθούν α πό τπν εκμετάλλευσπ 
300 km γραμμών κανονικού εύ
ρους μέχρι το τέλος του 2000. Κα
θώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον γιο 
τnν ανάλnψn τους είτε οπό ιδιώτες, 
είτε οπό τις τοπικές αρχές, θεωρεί
ται βέβαιο ότι αυτές οι γραμμές θα 
κλείσουν, όπως απαιτούν κα ι ο ι  Ευ
ρωποΊκές αναπτυξιακές ( ! )  τράπε
ζες ΕΙΒ κα ι EBRD. Οι MAV ελπ ί
ζουν ότι n λοϊκn διαμαρτυρία ίσως 
κατορθώσει να σώσει τελικά τις 
γραμμές. 

Π Ο ΛΩΝ ΙΑ 
Οι νέες Η/Α των ΡΚΡ 

Oi Πολωνικοί Κροτικοί Σιδπρό
δρομοι (ΡΚΡ) πορnγγειλον στπν 
ADtraπz - Pafawag 42 nλεκτράμα
ξες Βο' Βο', σειράς EU 1 1  που βα
σίζονται στον τύπο DE 2000 του Ο
ΣΕ (σειρά Α 47 1 - 496) και θα κα
τασκευαστούν εξολοκλιl ρου στο 
Wroclaw γιο τπν εκτέλεσπ δρομολο
γίων εσωτερικού. Στο μεταξύ , στο 
τέλn ο υτού του χρόνου ο να μένετο ι 
οπό τπν ADtraπz π παράδοσπ των 8 
Η/Α δι πλού ρεύ ματος ( 1 5  kV / 1 6 . 7  
Hz και 3 kV) τπς σειράς EU 4 3 .  Οι 
νέες Η/Α, ταχύτnτος 200 km/h και 

μέγιστπς ισχύος 6000 kW, βασίζο
ντα ι στπν Ιτολικn σειρά Ε 4 1 2  κα ι 
θα αναλάβουν τπν έλξπ επ ιβατικών 
και εμπορευματικών συρμών μετα
ξύ Πολωνίας κα ι Γερμανίας. Σπ
μειώνετοι ότι οι Ρ ΚΡ αποτελούν τον 
δεύτερο τπ τάξει συνεργάτπ του DB 
Cargo AG -μετά τους Ιταλικούς Σι
δπροδρόμους- με ετnσια προσφο
ρά εμπορευματικού έργου πού α
νέρχεται σε 1 2  εκοτ. τόννους. 

Π Ο Ρ Τ Ο ΓΑΛ ΙΑ 
Οι Νέες Προαστιακές EMU των 
CP 

Στις αρχές του περασμένου Σε
πτέμβρπ εντάχθπκαν στπν κυκλοφο
ρία οι 1 2  διώροφες τετράδυμες 
EMU τπς σειράς 3 500 των Πορτο
γαλικών Σιδπροδρόμων (CP). Οι νέ
ες ΝΑ που εξυππρετούν τον π ροα
στιακό σιδnρόδρομο τπς Λισσαβώ
νος, αναπτύσουν μέγιστπ τοχύτnτο 
140 km/h και διαθέτουν κλιματισμό 
κα ι ψ πφιακούς π ίνακες αναγγε
λιών. Κοτοσκευάστπκον οπό τπν 
κοινοπραξία Alstom - CAF στπν 
Ισπανία κα ι n τελικn συναρμολόγn
σn έγινε οπό τπν ADtraπz Πορτογα
λίας ( πρώπν Sorefame). 

AVE Portugal 
Η ονοβάθμισπ του άξονα των 

1 668mm μεταξύ Πόρτο - Λισσοβώ
νας -γιο τπν κυκλοφορία των νέων 
συρμών tiltiπg ("Σ" Τεύχος 1 8  Ι Σελ. 
1 2)- αποδείχτπκε και πολυέξοδπ 
και χρονοβόρα σε σχέσπ με το ανα
μενόμενο όφελος. Έτσι ,  οι Πορτο
γάλοι οποφάσιον να εγκαταλείψουν 
τις εργασίες και να εξαγγείλουν ένα 
μεγαλεπnβολο πρόγραμμα ύψους 5 
δισ. ΕΥΡΩ, με σκοπό τnν έντοξπ τπς 
χώρος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Υ
ψπλών Τοχυτnτων. Π ρόκειται γιο 
τπν κοτοσκευn δ ικτύου κανονικού 
εύρους που θα συνδέει τn Λισσα
βώνο και το Πόρτο με το ισπανικό 
AVE, διατπρώντος τnν συμβατότπτα 
με το εθνικό δίκτυο των 1 668mm 
μέσω συρμών τύπου Talgo 200 ("Σ" 
Τεύχος 18 Ι Σελ. 1 1 ) .  Σύμφωνα με 
τους CP, το π ρώτο κομμάτι του δ ι
κτύου οπό τπ Λισσο βώνα στπν 
Gaia,  μπορεί να είναι έτοιμο έως το 
2009, χρονιά που αναμένεται να ο
λοκλπρωθεί π κατασκευn του νέο α
εροδρομίου στnν Ota (40 km βό
ρεια τπς π ρωτεύουσας) το οποίο 
φυσικά θα εξυππρετείτοι οπό τn 
γρομμn υψπλών τοχυτnτων. Οι CP 



εκτιμούν ότι n ολοκλι'ιρωσn του δι
κτύου θα επ ιφέρει ενυπωσιακές αλ
λαγές στους χρόνους ταξιδιού και 
αναφέρουν ενδεικτικά τις διαδρο
μές Λισσαβώνα - Μαδρίτn σε 2 ώ
ρες και 1 5  λεπτά (σι'ιμερα 9 ώρες 
και 30 λεπτά) κα ι Λισσαβώνα -
Βαρκελώνπ σε 5 ώρες (σι'ιμερα 1 9  
ώρες και 30 λεπτά) .  

Σ Ε Ρ Β ΙΑ 
Ξανάρχισαν τα Δρομολόγια 

Με τn λι'ιξn του πολέμου στο Κό
σοβο, επανι'ιλθαν και τα επιβατικά 
δρομόλογια από/ προς τn Σερβία 
που είχαν διακοπεί από τον περα
σμένο Απρfλιο ("Σ" Τεύχος 18 Ι Σελ. 
29) . Οι αμαξοστοιχίες 340/34 1  και 
344/345 αναχωρούν από Βιένn 
προς Βουδαπέστn κα ι από εκεί φτά
νουν στο Νονί Sad μέσω τnς 
Subotica. Από το Νονί Sad μέχρι το 
Βελιγράδι n μεταφορά των επ ιβα
τών γίνετα ι με λεωφορεία λόγω των 
κατεστρα μμένων γεφυρών. Ο διά
δρομος Subotica - Βελιγράδι - Σκό
πια παραμένει κλειστός, γεγονός 
που επέφερε αλλαγές στα διευρω
πα ι κά τρένο . Το δρομολόγιο Βουδα
πέστnς - Κων/πολnς επαναχαράχθn
κε ως 0346/34 7 ''Dacia Eχρress" 
από Βουδαπέστn έως Βουκουρέστι ,  
συνεχίζοντας ως 498/499 
"Bosphor" μέχρι τnν Κων/πόλn. Το ί
διο συνέβn κα ι με το 460/46 1 Βου
δαπέστn - Θεσσαλονίκn , που από 
τον περασμένο Αύγουστο εκτελείτο ι 
μέσω Arad , Brasoν, Βουκου ρεστίου 
και Σόφιας. Σύ μφωνα με τους JZ ,  
θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας χρό
νος για τnν αποκατάστασn τnς γέ
φυρας του Νονί Sad , ενώ n α ποκα
τάστασn τnς μοιραίας γέφυρας στnν 
Grdelica ανα μενόταν στα τέλn του 
περασμένου Σεπτεμ βρίου. Βασι
σμένn σε α υτό το γεγονός, n 
I ntercontainer-1 nterfrigo ανακοίνω
σε τnν π ρόθεσn τnς να επαναδρο
μολογι'ισει συ ρμούς contai ners 
προς FYROM και Ελλάδα μέσω 
Σερβίας, παρακά μ πτοντας το τμι'ιμα 
Subotica - Βελιγράδι μέσω Coka, 
Zrenjan in  κα ι Paπceνo. 

Σ Λ Ο ΒΑΚ ΙΑ 
Δάνειο Σωτηρίας στους ZSR 

Δύσκολοι καιροί για τους Κρατι
κούς Σιδnροδρόμους τnς Σλοβακί-

ας (ZSR) που βρίσκοντα ι στα πρό
θυρα οι κονομ ι κι'ις καταστροφι'ις .  
Κατόπιν κρατικι'ις εγγύnσnς, n Ευ
ρωπαϊκι'ι Τράπεζα Επενδύσεων ενέ-

κρινε δάνειο ύψους 200 εκατ. 
ΕΥΡΩ που θα διατεθεί για π ρομ ι'ι
θεια ελκόμενου υλικού ,  εκσυγχρο
νισμό του τnλεπικοινωνιακού δικτύ
ου,  nλεκτροδότnσn κα ι αναβάθμισn 
βασι κών αξόνων. Με αυτό τον τρό
πο κα ι σε συνδυασμό με τnν απομά
κρυνσn 1 8500 εργαζομένων μέχρι 
το 2007 και τn δραστικι'ι περικοπι'ι 
δρομολογίων σε 32 άκρως ελε ιμμα
τικές γραμμές, οι ZSR ελπίζουν ότι 
θα μ πορέσουν να ανταπεξέλθουν 
στnν α πόφασn τnς Κυβέρνnσnς για 
μείωσn τnς κρατι κι'ις ε π ιχορι'ιγnσnς 
στο 1/3 του σ π μερινού ποσού μέχρι 
το 2007. 

Σ Ο Υ Η Δ ΙΑ 
2500 km γραμμών εκτός SJ 

Από τnν 1 n Ι ανουαρίου του 
2000, n νεοσύστατn ετα ιρ ία 
Sνenska Tagkompan iet (=Σουnδι
κι'ι Σιδnροδρομ ικ ι'ι εταιρία) θα αντι
καταστι'ισει τους SJ στnν εκμετάλ-

λευσn 2500 km υ περαστι κών δια
δρομών στο βόρειο τμι'ιμα τnς χώ
ρας. Η εταιρία συστάθnκε από τρία 
πρώnν στελέχn των SJ σε συνεργα
σία με σουnδικι'ι τράπεζα και έχει 
δεσμευτεί για νέα δρομολόγια, πύ
κνωσn των υφιστάμενων κα ι ελκυ
στικά τ ιμολόγια 

Ρ Π Σ I Α 
Ρωσο-Ελβετική 
Ηλεκτράμαξα 

Άρχισε τις δοκιμές n πρώτn από 
τις 21 Η/Α σει ράς ΕΡ10  των Ρωσι
κών Σιδnροδρόμων (RZD) που κα
τασκευάζονται στο Εργοστάσιο του 
Nowotscherkassk με τnν συνεργα
σία τnς ADtranz Ελβετίας, n οποία 
προμnθεύει τα high-tech εξαρτι'ιμα
τα . Οι νέες εξαξονι κές μnχανές 
(Βο' Βο' Βο') δ ιπλού ρεύ ματος (25 
kV 50 Hz AC I 3 kV DC), που  προ-

ορίζονται για τnν έλξn επ ιβατικών 
eχpress, έχουν μέγιστn ταχύτnτα 
1 60 km/h κ α ι αναπτύσσουν ισχύ 
7200kW ( ! ) . Αξίζει να σnμειωθεί ό
τι με π ροσωπι κι'ι εντολι'ι του προέ
δρου Γέλτσιν απαγορεύεται στους 
RZD n π ρομ ι'ιθεια τροχαίου υλικού 
από το εξωτερι κό. 

Ι Σ ΡΑΗ Λ 
Push-Pul l  στο Tel Ανίν 

Στα πλαίσια του προγράμματος 
"Rai lway 2000", οι σιδnρόδρομοι 
του Ισραι'ιλ, για τnν ακρίβεια "Ports 
and Ra i lways Authority - lsrael 
Ra i lways" ( I R) ανέθεσαν στnν 
Bombardier τnν προμι'ιθεια 4 τετρά
δυμων διώροφων συνθέσεων (με 
πρόβλεψn για άλλες 26) που απο
τελούνται από τρία ρυμουλκούμενα 
και ένα ιθυντι'ιριο. Οι νέες συνθέ
σεις θα κατασκευαστούν στο Gorl itz 
με τn συμμετοχι'ι τnς Ισραnλινι'ις 
φίρμας Ramta και θα πα ραδοθούν 
το 200 1 για τn δρομολόγnσn συρ
μών push-pull στnν ευρύτερn πε
ριοχι'ι του Tel Ανίν. Σnμειώνετα ι ότι 
αυτι'ι είναι n nρώτn συνεργασία τnς 
Bombardier με τους Ισραnλινούς 
Σιδn ροδρόμους. 

Ν Ο Τ ΙΑ ΑΦ Ρ Ι Κ Η 
Έσβησε ο "Dusty" 

Στις 14 Ιουλίου 1 999 άφnσε τnν 
τελευταία του πνοι'ι σε νοσοκομείο 
τnς Νότιας Αφρικι'ις ο Α .Ε .  ''Dusty" 
Durrant, ο πιό γνωστός ίσως σιδn
ροδρομόφιλος στον κόσμο. Γενnμ
μένος στnν Αγγλία το 1 929 θα με
τακομ ίσει στn Μαύρn Ή πειρο το 
1 96 7 για να βρίσκετα ι κοντά στις 
αγαπn μένες του aτμά μαξες. Πολυ
γραφότατος και πολυταξιδεμένος, 
εξαίρετος φωτογράφος, με τα βιβλί
α του μεγάλωσαν γενιές και γενιές 
σ ιδnροδρομόφιλων. Η τελευταία 
του επ ιθυμ ία ι'ιταν να σκορπιστούν 
οι στάχτες του στnν εστία μιάς aτμά
μαξας κ α ι στις 21 Αυγούστου ,  ορ
γανώθnκε για το σκοπό αυτό ένα ε ι
δικό ατμ ι'ιλατο με τnν 25NC 3472 
των SAR. Λίγο π ριν το θάνατό του ,  
που επι'ιλθε α π ό  καρδια κι'ι προσβο
λι'ι , ο "Dusty" πρόλαβε και ολοκλι'ι
ρωσε το κύκνειο άσμα του, τnν ιστο
ρία των aτμαμαξών τnς Μοζα μβίκnς 
και τnς Αγκόλας. Η "Σιδnροτροχιά" 
εκφράζει τα συλλυπnτι'ι ριά τnς στnν 
οι κογένεια του. 

ΚΑΝΑΔΑΣ 
Πιλοτικό LRT στην Οτάβα 

Οι αρχές τnς Καναδικ ι'ις πρωτεύ
ουσας αποφάσισαν να χρnματοδο
τι'ισουν τnν κατασκευι'ι π ιλοτι κι'ις 
γραμμ ι'ις Ελαφρού Αστικού Σιδnρο
δρόμου, λύσn που κρίθnκε οικονο
μ ικότερn από τnν επέκτασn των λε
ωφορειόδρομων. Η γραμμ ι'ι θα ολο
κλnρωθεί στα μέσα του 2001 και 
θα εξυπnρετεί βασικές λειτου ργίες 
τnς πόλnς, χρnσι μοποιώvτας κ α ι 8 
km από τον υφιστάμενο διάδρομο 
τnς Canadian Pacific Η εκμετάλ
λευσn αναμένετα ι να δοθεί στnν OC 
Transpo, τn μnτροπολιτι κι'ι ετα ιρία 
των λεωφορεια κών συγκο ινωνιών 
τnς Οτάβα. 

•a,.,:' ;.:., g.ιμ' *' { ''' 
Η ΠΑ 
Amtrak 

Η Amtrak παρουσίασε δύο νέες 
βελτιωμένες υπn ρεσίες υπό τnν κοι
νι'ι ονομασία 'Άcela " (συνδυασμός 
των λέξεων "accelarat ion" κα ι  
"eχcel lence" ) n πλι'ιρnς ανάπτυξn 
των οnοιών αναμένετα ι το 200 1 .  Η 
πρώτn αφορά τnν ένταξn των 20 
νέων οκτάδυμων t i lt ing τnς 
Bombardier σε δέκα ζεύγn δρομο-

λογίων 1 50 mph καθnμερινά μετα
ξύ Βοστώνnς - Νέας Υόρκnς, που 
θα καλύπτουν τnν διαδρομι'ι σε 3 ώ
ρες έναντι των 4 -5 ώρών που 
χρειάζονται τα σnμερινά Metro l i ner. 
Αυτι'ι n υπn ρεσία θα επεκταθεί κα ι 
μεταξύ Νέας Υόρκnς - Ουάσιγκτον. 
Η δεύτερn υπnρεσία, αφορά τn 
δρομολόγnσn commuter 1 2 5  mph 
στον διάδρομο Νέα Υόρκn - New 
Jersey - Φιλαδέλφεια με ανακαινι
σμένες συνθέσεις Metrol i ner ελκό
μενες από τις 1 5  νέες δnζελά μαξες 
H H L  ( H igh Horsepower 
Locomotiνes), τnν κατασκευι'ι των 
οποίων ανέλαβαν οι Bombarider Ι 
Alstom.  Εν τω μεταξύ , σε εξέλιξn 
βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμι
σnς τnς γρα μ μ ι'ις Βοστώνnς -
Portland ( 1 83 km). Η επαναλει
τουργία επ ιβατικών τρένων στnν 
συγκεκριμένn γραμμι'ι -για πρώτn 
φορά μετά το 1 965- έχει π ρογραμ
ματιστεί για το καλοκαίρι του 2000 

GTW 2/6 στο New Jersey 
Η New Jersey Transit υ πέγραψε 

σύμβασn ύψους 1 1 2 εκατ. DM με 
τις ADtranz - Stadler για τnν προμι'ι
θεια 20 αρθρωτών GτW 2/6 που 
θα συναρμολογnθούν στnν Ελβετία . 
Οι νέες ΝΑ θα πα ραδοθούν το 
2001 για τnν επαναλειτουργία επι
βατικών δρομολογίων στn γραμμ ι'ι 
Camden - Trenton (55  km),  ενός 
διαδρόμου με έντονο αστικό και 
προαστιακό χαρακτι'ιρα που σι'ι μερα 
εξυπ n ρετεί μόνο τις εμπορευματι
κές μεταφορές τnς Conra i l .  

1 000 Δ/Η για την U η ίοη 
Pacific 

Η UP ανακοίνωσε συ μφωνία 
leasing με τnν General Motors EMD 
γ ια συνολικά 1 000 ( 1 )  δnζελοnλε
κτρά μαξες SD70 ισχύος 4300ΗΡ ,  
με σκοπό τnν αντικατάστασn 1 500 
παλαιοτέρων μnχανών μέσα στα ε
πόμενα 3-4 χρόνια .  Σύμφωνα με 
τnν U n ion Pacific n προμι'ιθεια των 
νέων Δ/Η θα ελατώσει το μέσο όρο 
nλικίας του τροχαίου υλικού κατά 5 
χρόνια και θα μειώσει τον α ριθμό 
των τύπων από 33 σε 18 . •  
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βεσσαΑονικης-Ειδομένης 
Ποιός να του το έλεγε του Ernst Werner von Siemens, όταν το 1 879 παρουσίαζε την πρώτη 
ηλεκτράμαξα στον κόσμο, ότι 1 20 χρόνια μετά, μια "δική του" μηχανή θα εγκαινίαζε την 
ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, βάζοντάς την τελευταία και καταϊδρωμένη στο μακρύ 
κατάλογο των Ανεmυγμένων Χωρών που διαθέτουν ηλεκτροκίνητο υπεραστικό σιδηρόδρομο. 
Όπως και να'χουν τα πράγματα, η ηλεκτροκίνηση είναι (επιτέλους) εδώ και η "Σ" 
παρουσιάζει ένα αφιέρωμα εφ' όλης της ύλης. 

Ι. Εισαγωγή 
Οι πρώτες τεκμπριωμένες προτάσεις γισ τπν πλεκτροκίνπσπ τπς κανονικnς 
γραμμnς θα α πασχολιlσουν τους ΣΕΚ στις αρχές τπς δεκαετίας του 1 960, 
τπν ίδια περίοδο που στ π χώρα μας ανατέλλει π Εποχn τ π ς Δπζελοκίνπσπς. 
Αξίζε ι να σnμειωθεί ότι π διεθνnς εμ πειρία , έχει δείξει ότι σε χώρες με υ
ψπλιl πετρελαϊκn εξάρτπσπ, όπως π Ελλάδα , είναι σαφώς προτιμότερο, ε
πιλεγμένοι άξονες να περνούν απευθείας από τον ατμό στο ρεύμα .  

Ακολούθπσαν ορισμένες σοβαρές προτάσεις ξένων ομίλων που απορρί
φτπκαν όχι τόσο λόγω των διαθέσιμων κονδυλίων, όσο, αφενός λόγω τπς 
μετοπολεμικnς συγκοινωνιακnς πολιτι κnς του Ελλπνι κού Κράτους, που πα
ρέδωσε τις δπ μόσιες συγκοινωνίες στο ιδιωτικό αυτοκίνπτο και αφετέρου 
λόγω των στενών σχέσεων με τπ σύμμαχπ υπερατλαντικn βιομπχανία που 
προωθούσε τπ δπζελοπλεκτράμαξα σαν τπν "πανάκεια" των σιδπροδρομι
κών μεταφορών. Δε θα λείψουν φυσικά και κάποια εντυπωσιακά σχέδια 
προς λαϊκn κατανάλωσπ , με αποκορύφωμα τα υ περφίαλα πλάνο τπς Δικτα
τορίας για δ ιπλιl πλεκτροκινούμενπ γραμμn Αθnνος- Θεσ/νίκπς με ταχύτπ
τες 300 km/h ( ! ) .  

Τελι κά , το  1 9 7 7  ανατίθεται μεταξύ άλλων στπ Ρουμανικn 
Coπtraπsimeχ, με επίβλεψπ τπς γαλλικnς Sofrerai l ,  π οριστικn μελέτπ πλε-

Τωv Γιάννη Ζαρταλούδη - Αρτέμπ Κλώνου 

κτροκίνπσπς τπς γραμμnς Θεσσαλονίκπς - Ειδομένπς (θ-Ε) για να ακο
λουθnσει ,  το 1 983, ένας α ποτυχπμένος διαγωνισμός για τπν ανάθεσπ του 
έργου, ο οποίος θα επαναλπφθεί το Μάίο του 1 986 με τπ συμμετοχn 7 
κοινοπραξιών. Στις 1 7  Ιουλίου του 1 988, έντεκα ολόκλπρα χρόνια μετά 
τπν ανάθεσπ τπς μελέτπς, υπογράφεται τελικά π σύμβασπ εκτέλεσπς των 
έργων πλεκτροκίνπσπς με τπ νι κnτρια κοινοπραξία Οδών & Οδοστρωμάτων 
Α. Ε. - ΙΡ ΙΣ Α. Ε. κα ι συμβατικό προυπολογισμό 2.3 δισ. δρχ. (τιμές 1 986). 
Χρειάστπκε να περάσουν ακόμα έντεκα χρόνια για να τελεστούν με κάθε 
επισπ μότπτα τα εγκαίνια τπς πρώτπς υ περαστι κnς πλεκτροκινούμενπς 
γραμμnς στπ χώρα. 

11. Πάγιες Εγκαταστάσεις Ηλεκτροκίνησης 
Οι Υποσταθμοί Έλξπς (SSτ) αναλαμβάνουν τπ σύνδεσπ με το εθνικό δίκτυο 
τπς ΔΕΗ ( 1 50 kV 50 Hz), το μετασχπματισμό του ρεύματος στα 25 kV 50 
Hz κα ι τπ μεταφορά του στπ Γραμμn  Επαφnς. Στπ γραμμn Θ-Ε λειτουρ
γούν δύο μπ-επανδρωμένοι υ ποσταθμοί στπν έξοδο του ΣΣ Αγχιάλου και 
στπν είσοδο του ΣΣ Πολυ κάστρου .  Η σύνδεσπ με το δίκτυο τπς ΔΕΗ γίνε
ται με α πλό κύκλωμα δύο γραμμών, για τον μεν SST Αγχιάλου α πό το Κέ
ντρο Υψπλιlς Τάσπς ( KYr) Ωραιοκάστρου, για τον δε SST Πολυκάστρου α-



πό το κvτ Κιλκίς. Η κατανάλωσn του ρεύματος μετράται στnν πλευρά τnς 
υψnλrlς τάσnς των 1 50 kV κο ι κάθε υποσταθμός θεωρείτα ι για τn ΔΕΗ ως 
ένας "καταναλωτr'ις". Οι υποσταθμοί είναι υπαίθριου τύπου με το σύνολο 
του εξοπλισμού υψnλιlς τάσnς 1 50 kV και 25 kV (οποζεύκτες, μετασχn
ματιστές, διακόπτες) τοποθετnμένο σε εξωτερικό περιφραγμένο χώρο. Κά
θε υποσταθμός διαθέτει δύο μετοσχnματιστές λαδιού, ισχύος 10 MVA, 
1 50 Ι 2 7 . 5  kV (σnμειώνετα ι ότι σύ μφωνα με τον U IC  Code 600 και για 
λόγους κονονικr'ις τροφοδοσίας των Η/Α n μέγιστn τάσn στn Γραμμr'ι Επα
φr'ις για το σύστnμα των 25 kV 50 Hz δεν μ πορεί να υ περβεί τα 27 .5  kV). 
Κάθε υποσταθμός διαθέτει επίσnς τυποποιnμένο κτίριο από οπλισμένο 
σκυρόδεμα που στεγάζει τον nλεκτρομnχανολογι κό εξοπλισμό των δευτε
ρευόντων κυ κλωμάτων χειρισμού, ελέγχου,  προστασίας και μέτρnσnς κα ι 
περιλαμβάνει ιδιαίτερο χώρο για τους συσσωρευτές μολύβδου και το α πό
θεμα α ποσταγμένου νερού καθώς και στοιχειωδώς εξοπλισμένο εργαστr'ι
ριο για τnν αντιμετώπιση μ ικροεπισκευών. Για τnν προστασία αnό κεραυ
νούς, κάθε υποσταθμός είναι εφοδιασμένος με 3 αλεξικέραυνα ύψους 1 0  
m .  τέλος, σnμειώνεται πως, στnν περίπτωσn που κάποιος υποσταθμός τε
θεί εκτός λειτουργίας, υπάρχει n δυνατότητα τροφοδοσίας από τους παρα
κείμενους. 

Τμnματισμός τnς Γραμμής Επαφής. 

Στnν nλεκτροκίνnσn, κάθε κομμάτι γραμμr'ις που εξυπnρετείται από δύο 
διαδοχικούς υποσταθμούς, τμnματοποιείται έτσι ώστε να είναι δυνατr'ι n 
διακοπr'ι τροφοδοσίας τοπικά για λόγους συντr'ιρnσnς r'ι ανωμαλίας. Για το 
σύστημα των 25 kV 50 Hz, προβλέπετα ι σε γενικές γραμμές μία Θέσn 
Τμnματισμού ( PS, Poste de Sectionement) (Σχr'ιμα 1 β) στο μέσον του τμr'ι
ματος μεταξύ δύο Υποσταθμών (SSτ) και από μία Θέσn Υποτμnματισμού 
( PSS, Poste de Sous-Sectionement) (Σχr'ιμα 1 γ) στο μέσον των τμnμάτων 
εκατέρωθεν τnς Θέσnς Τμr'ισεως. Έτσι ,  προκύπτει τμnματισμός τnς μορ
φr'ις SST - PSS - PS - PSS - SST με τα επι μέρους τμr'ιματα να απέχουν με
ταξύ τους συνr'ιθως 10 km. Όπως φαίνεται στο Σχr'ιμα 2, n γρομμr'ι  Θ-Ε 
περιλαμβάνει δύο Θέσεις Τμnματισμού, κοντά στον ΣΣ Καστανά και ΣΣ Ει
δομένης κα ι τέσσερις Θέσεις Υποτμnματισμού σε Θεσ/νίκn Διαλογr'ι, ΣΣ 
Γέφυρας, ΣΣ Ασπρος και ΣΣ Παιονίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα όρια 
κάθε σιδηροδρομικού σταθμού καθορίζουν επ ίσnς "τμr'ιμα", στο οποίο είναι 
δυνατόν να διακοπεί n τροφοδοσία είτε με τnλεεντολrl είτε τοπικά από το 
σταθμάρχn. Στις Θέσεις Τμnματισμού κα ι Υποτμnματισμού προβλέπονται 
φυλάκια δίπλα στn γραμμr'ι,  τα οποία περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό από
ζευξnς και διοκοπr'ις τροφοδοσίας -τοποθετημένο υπα ίθρια- και το δευτε
ρεύοντα κυκλώματα χειρισμού, προστασίας κα ι τηλεχειρισμού που στεγά
ζοντα ι σε κατάλλnλn καμπίνα . Ειδικές περιπώσεις αποτελούν n Θέσn Πα
ραλληλισμού (ΡΜΡ ,  Poste de M ise en Para l lel) κα ι n Θέσn Τροφοδοσίας 
( ΡΑ,  Poste d' Al imentation) όπου εγκαθίστατα ι εξοπλισμός nλεκτρικr'ις γε
φύρωσης δύο r'ι περισσοτέρων ανεξαρτr'ιτων Γραμμών Εnαφr'ις r'ι/και επι
πρόσθετος αγωγός τροφοδοσίας, για τnν αντιμετώπιση του φαινομένου τnς 
πτώσnς τάσεως που παρουσιάζεται σε σταθμούς r'ι συγκροτr'ιματα που δια
θέτουν πολλές nλεκτροκινούμενες γραμμές r'ι/και βρίσκοντα ι  απομακρυ
σμένα από τον κύριο nλεκτροκινούμενο άξονα . Στn γραμμr'ι Θ-Ε προβλέ
φθηκαν δύο Θέσεις Παραλληλισμού στους ΣΣ Θεσ/νίκn Εμπορικός και 
Θεσ/νίκn Επιβατικός και μία Θέσn Τροφοδοσίας στn Θεσ/νίκn Διαλογr'ι, ό
που καταλrlγει ανεξάρτητος αγωγός τροφοδοσίας (αναρτημένος στους ί- � 
1. Από τα έργα πλεκτροκίνπσπς τπς 
γραμμής Θ-Ε: Στπ φωτογραφία, με
ταλλικοί στύλοι με πμ ισυναρμολογπ
μένες κονσόλες στο ΣΣ Γέφυρας 
τον Αύγουστο του 1991 (Φωτ. : Ν .  
Κλώνος) 
2. Αμαξοστοιχία έργων πλεκτροκί
νπσπς φωτογροφπμένπ τον Απρίλιο 
του 1994 στο ΤΧ1 .  Επικεφαλής 
βρίσκεται ένα από τα δύο ιδιοκίνπτα 
οχήματα συναρμολόγπσπς και α
νάρτπσπς αλυσοειδούς, προερχόμε
νο από τους Ρουμανικούς Σιδηρο
δρόμους (CFR). Ακολουθεί aνοιχτή 
φορτάμαξα που μεταφέρει τους α
γωγούς τπς Γραμμής Επαφής 
(Φωτ.: Ν.  Κλώνος) 

3. Στπ φωτογραφία, Θύρες Περιτυ
πώματος τοποθετημένες σε ισόπεδπ 
διάβασπ στον Ακροπόταμο (Km 
37.6) (Φωτ.:Α. Κλώνος, 19.1 0.97) 
4. Άποψπ του Υποσταθμού Έλξεως 
στπν είσοδο του ΣΣ Πολυκάστρου. 
Σε πρώτο πλάνο, ο υπαίθριος εξο
πλισμός σύνδεσπς με το δίκτυο τπς 
ΔΕΗ. Διακρίνονται επίσπς τα αλεξι
κέραυνα και στο βάθος, το κτίριο 
που στεγάζει το κυκλώματα χειρι
σμού και ελέγχου. (Φωτ. :Α. Κλώ
νος, 19.1 0.97) 
5. Άκαμπτο πλαίσια συλλογικής 
στήριξπς Γραμμής Επαφής στο ΣΣ 
Ειδομένης. (Φωτ.: Α. Κλώνος, 
03.05.92) 
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1 .  Συστοιχία στύλων οπλισμέ
νου σκυροδέματος με δίδυμες 
κονσόλες, πλάι στον Υποσταθμό 
Πολυκάστρου. Διακρίνονται οι 
μονωτήρες τμπματισμού τπς Γραμμής Επαφής (Φωτ.:  Α. 
Κλώνος, 19.10.97) 
2. Θεσσαλονίκη, ΤΧ1 :  Σε πρώτο πλάνο, μεταλλικός στύλος 
εξοπλισμένος με τρίδυμη κονσόλα για τπ διευθέτηση της 
Γραμμής Επαφής πάνω από τα κλειδιά.(Φωτ.: Α. Κλώνος, 
10.04.94) 
3. Στύλος Αγκύρωσπς από οπλισμένο σκυρόδεμα, εξοπλι
σμένος με Κονσόλα Εφελκυσμού που φέρει Αλυσοειδή Α
νάρτησης ''Υ" . Στο βάθος, διακρίνεται προειδοποιητική πινα
κίδα "300 μέτρα προ του Σήματος Διακόψατε Ρευματολπψία" 
(Φωτ.:  Α Κλώνος, 19. 10.97) 

διους στύλους τπς ΓραμμrΊς ΕπαφrΊς) προερχόμενος α πό 
τον Υποσταθμό Αγχιάλου. 

Π ρέπει τέλος να τονιστεί, ότι π τροφοδότπσπ και ο τμπ
ματισμός τπς υφιστάμενπς γραμ μrΊς Θ-Ε, ανταποκρίνονται 
τόσο στις σπμερινές ανάγκες όσο και σε αυτές που θα προ
κύψουν από τπν πλεκτρικrΊ πρόσδεσπ με το δίκτυο των ΜΖ,  
το δι πλασιασμό τπς γραμ μrΊς κα ι  τπν εν εξελίξει επέκτασπ 
τπς πλεκτροκίνπσπς. 

Τπλεδιοίκπσπ 

Κάθε Σιδπροδρομ ι κός Σταθμός, Υποσταθμός Έλξπς,  Θέσπ 
ΤμrΊσεως, ΥποτμrΊσεως, Παραλλπλισμού και Τροφοδοσίας 
που φα ίνεται στο ΣχrΊμα 2, τπλεχει ρίζετα ι ο πό κεντρικrΊ θέ
σπ και θεωρείται "δορυφόρος" συνδεδεμένος μέσω υ πό
γειου τπλεπικοινωνιακού καλωδίου με το Κέντρο Τπλεδιοί-

�s 

κπσπς Ηλεκτροκίνπσπς ( ΚΤΗ) που στεγάζετα ι στο διώροφο κτίριο που κα
τασκευάστπκε από τον ΟΣΕ δίπλα στο τχ5. Εκεί βρίσκοντα ι όλα τα ανα
γκαία όργανα χειρισμού, συστrΊματα κα ι διατάξεις που επιτρέπουν στον Κε
ντρικό ΡυθμιστrΊ Έλξπς να π ραγματοποιεί τπλεχειρισμό και τπλεέλεγχο των 
"δορυφόρων" που συγκροτούν τις πάγιες εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και 
τμnματισμού τπς πλεκτροκίνnσnς. Για το σκοπό αυτό χρnσιμοποιείται ο Κε
ντρικός Π ίνακας Χει ρισμού κα ι Οπτι κού Ελέγχου,  στπν όψπ του οποίου εί
ναι χαραγμένπ σχπματικrΊ μονογραμμ ικrΊ παράστασπ τπς ΓραμμrΊς ΕπαφrΊς 
κα ι των "δορυφόρων" σε γεωγραφικrΊ διάταξπ, που δείχνει τα σπμεία μο
νώσεως, τις ουδέτερες ζώνες, τους μετασχπματιστές και τους κάθε είδους 
διακόπτες και αποζεύκτες. Το μ ι μπτικό διάγραμμα τπς ΓραμμrΊς ΕπαφrΊς 
φωτίζετα ι σε χαρακτπριστικά σπμεία ώστε να είναι άμεσα αντιλππτό εάν το 
συγκεκριμένο τμrΊμα βρίσκεται υπό τάσπ rΊ όχι. ΑνΩλογα , υπάρχει χαρακτπ
ριστικrΊ ένδειξπ για τυχόν δυσαρμονία μεταξύ οργάνου χειρισμού και π ραγ
ματικού οργάνου. Το σύστπμα τπλεμετάδοσπς εντολών συνθέτει ,  κωδικο
ποιεί κα ι αποστέλλει εντολές προς τους "δορυφόρους", συγχρόνως δε, ε
πιτρέπει τπν αυτόματπ λrΊψπ κυ κλικών τπλεελέγχων από τους "δορυφό
ρους" για τπ συνεχn ενπ μέρωσπ του Κεντρικού Π ίνακα. Βασικn λειτουργί
α είναι π ρύθμισπ τπς τάσπς σε κάθε υ ποσταθμό σύμφωνα με τέσσερις 
π ροεπιλεγμένες στάθμες, 19 kV (ελάχιστπ ) ,  22 .5  kV, 2 5  kV (κανονικn) 
και 2 7 . 5  kV ( μέγιστπ) .  Με α υτό τον τρόπο, ο Κεντρικός Ρυθμ ιστnς Έλξπς 
έχει κάθε στιγμn πλιlρπ εικόνα και έλεγχο των παγίων εγκαταστάσεων κα ι 
τπς Γραμμnς Επαφιlς. Ο μέγιστος αριθμός "δορυφόρων" που μπορεί να 
διακρίνει το συγκεκρι μένο σύστπμα είναι 20. Κάθε ένας από τους "δορυ
φόρους" έχει δυνατότπτα τοπικού πλεκτρικού χειρισμού ύστερα από άδεια 
του Ρυθμιστn Έλξπς. τέλος, σπμειώνεται ότι το κτίριο του Κέντρου Τπλε
διοίκπσπς Ηλεκτροκίνπσπς συστεγάζει τπν Τπλεδιοίκπσπ Σπματοδότπσπς 
Θ-Ε και Θεσ/νίκπς - TX l - Πλατέος ενώ θα φιλοξενnσει και τπν Τπλεδιοί
κπσπ Ηλεκτροκίνπσπς τπς γραμμ ιlς Αθπνών - Θεσ/νίκπς κα ι στο μέλλον, 
τπς γραμμrΊς Θεσ/νίκπς- Π ρομαχώνα. 

1 1 1 .  Γραμμή Επαφής (Σχήμα 3) 
Στπ γενικrΊ έννοια ΓραμμrΊ ΕπαφrΊς, περιλαμβάνονται οι στύλοι με τις κον
σόλες κα ι τις θεμελιώσεις,  τα πλαίσια - εύκαμπτα rΊ άκαμπτα - με τις κον
σόλες και τις θεμελιώσεις, οι μονωτrΊρες, οι αλυσοειδείς, τα διάφορα συ
στrΊματα αντιστάθμ ισπς και αγκύρωσπς, οι αγωγοί γrΊς , ο ι  αγωγοί σύνδε
σπς των στύλων με τπ γραμμrΊ ,  οι αγωγοί σύνδεσπς με τους υποσταθμούς, 
οι  αγωγοί για τπν πλεκτρικrΊ συνέχεια των σιδπροτροχιών κ.λπ. Η ΓραμμrΊ  
ΕπαφrΊς οφείλει να  είναι απλrΊ κατασκευrΊ,  εύκολπ στπ συντnρπσπ κα ι τπν 
επισκευrΊ, ταυτόχρονα δε, πρέπει να εξασφαλίζει (α) καλn ρευματολπψία � 
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• G1 

• G2 

Η2 = 7550 (7650) ___L_ 

Η1 = 5750 ___L_ 

Ισχύει για Ανοιχτή Γραμμή 
Η1 = Ύψος Αγωγού Επαφής 

Η2 = Ανώτερο Ύψος Περιτυπώματος 
Ηλεκτροκίνησης στην Ευθυγραμμlα 
(σε ΚαμπύΑη) 

G1 = Περιτύπωμα Ηλεκτροκίνησης 
G2 = Περιτύπωμα Παντογρόφου 
G3 = Περιτύπωμα ΟΣΕ 
ΚΣ = Κεφαλή Σιδηροτροχιός 
Διαστόσι:Ις σε mm 
Παράδειγμα 
Περιτυπώματος 
Ηλεκτροκίνησης 
ΓΡΑΦΗΜΑ "ΣIΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ" 



SI E M EN S  

Η Siemens ανοίγει νέους ορίζοντες 
στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. 

Ο ΟΣΕ γίνεται μέλος της γνωστής οικογενείας DESIRO 
με την προμήθεια ηλεκτροκίνητων αυτοκινηματαξών. 
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www.siemens.de/vt 
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ΔΕΗ 150 kV 5Ο Hz ΔΕΗ 150 kV 5Ο Hz 
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Αποζω"'' 150kν
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Δοακόπιις 
Ισχuος 1 50 kV 

Γ- - - - - - - - - - - �  I Διοκόπ ιης Φορ110u I 
I Ι 

: @ : ._ - - - - Ο�τερη- - �ρα�μ� Ε πα φ ής 25 kV 50Hz 
Ζωνη γκυ ρώσεως. Βοηθηηκtς �ργιις 

f M<;�gf,"i:';�•t< 

Σχήμα 1 β. Από λειτουργικnς πλευράς (Σχnμα 4) οι στύλοι μπορούν να διακριθούν 
γενικά σε Ενδιάμεσους (εξοπλισμένους με μία μονωμένn κονσόλα), Άξο
να και Διελεύσεως (εξοπλισμένους με δίδυμες μονωμένες κονσόλες), Α
γκύρωσnς (οι οποίοι εκτός από τnν κονσόλα φέρουν και τον εξοπλισμό α
γκύρωσnς τnς Γραμμr\ς Επαφr\ς) κα ι Συλλογι κr\ς Στnριξnς, εξοπλισμένους 
με κονσόλες δύο γραμμών, άκαμπτα r\ εύκαμπτα πλαίσια. Εντός σταθμών 
n συγκροτnμάτων χρnσιμοποιούνται συνr\θως συνδυασμοί των παραπάνω. 

ποζεvκτες 25 kV 

κόπτ tς Ισχuος 25 kV 

Θέση Τμηματισμού (PS) 

�;;;:�,� - - - -±.=...=...::ιι ΓρομμΟ Εποφή< 25 kν 5Ο Η< 

� - - - - -, I 

Γ ιχψμή Εηαφι'Jς 25 kV 5Ο Hz 

Σχήμα 1α.  
Υποσταθμός Έλξης (SSτ) 

Σχήμα 1γ. Στο στύλο αρθρώνεται n Κονσόλα (r\ Π ρόβολος) ,  n οποία μπορεί να έ
χει συναρμολόγnσn Θλίψnς, όταν n αλυσοειδr\ς καταπονεί τους στύλους 
προς το εξωτερικό τnς γραμμnς ,  n συναρμολόγnσn Εφελκυσμού όταν n α
λυσοειδnς καταπονεί τους στύλους προς το εσωτερικό τnς γρα μμnς. Σκο
πός τnς κονσόλας είναι να εξασφαλίζει τόσο τnν προβλεπόμενn θέσn τnς 
αλυσοειδούς σε σχέσn με τn γραμμn όσο και τnν nλεκτρικn μόνωσn τnς α
πό τους στύλους. Η σύνθεσn τnς κονσόλας είναι τέτοια ώστε επιτρέπει τn 
ρύθμισn τnς αλυσοειδούς κατά +/- 1 Ο cm κάθετα π ρος τnν γραμμn .  Η άρ
θρωσn τnς κονσόλας στο στύλο γίνεται μέσω μ ιάς έδρας, ο τύπος τnς ο
ποίας ποικίλλει επ ιτρέποντας τnν τοποθέτnσn περισσότερων τnς μιάς κον
σόλας στον ίδιο στύλο. 

Θέση Υποτμηματισμού (PSS) 
ΓΡΑΦΗΜΑ "ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ 

Άποψη του εσωτερικού χώρου στο 
Κέντρο Τπλεδιοίκπσπς Ηλεκτροκίνη
σης, που δείχνει τον Κεντρικό Πίνακα 
Χειρισμού και Οπτικού Ελέγχου των 
παγίων εγκαταστάσεων και τμπματι
σμού της γραμμής Θεσ/νίκπς - Ειδο
μένης. (Φωτ. :Α.Κλώνος, 27.05.99) 

για όλες τις π ροβλεπόμενες ταχύτn
τες κ υ κλοφορίος κο ι υπό όλες τις πε
ριβαλλοντι κές συνθnκες, (β) μπχανι
κn στοθερότnτο στις προβλεπόμενες 
κοτοπονnσεις με ικονοποιnτικό συ
ντελεστn ασφαλείας και (γ) οντοχn 
στις διαβρώσεις και φθορές. 

Γιο τον άξονα Θ-Ε επιλέχτnκον 
στύλοι ο πό οπλισμένο σκυρόδεμα επί  
ονοιχτnς γρομμnς κα ι στύλοι r\ πλαί
σιο οπό χάλυβα στις περιοχές των 
σταθμών. Η μέγιστn οπόστοσn μετα
ξύ δύο διαδοχικών στύλων ορίστnκε 
στο 63 m. Γιο να επιτευχθεί ομοιογέ
νεια στnν αλυσοειδn, n διαφορά με
ταξύ δύο γειτονικών ανοιγμάτων δεν 
μπορεί να υπερβεί το 9 m γιο τμnμο
το άνω των 1 00 km/h και το 18 m 

γιο τμnμοτο έως 1 00 km/h. Γιο τους 
στύλους οπό μπετόν προβλέφτnκον 8 
διαφορετικοί τύποι ,  διοτομnς σχnμο
τος δακτυλίου, με ύψος Η = 1 0.0 m 

- 13 .0  m, διάμετρο βάσnς D = 34 .5  
cm - 44. 7 5  cm κα ι διάμετρο κορυ
φnς d = 1 9.5  cm - 29.5 cm, τοπο
θετnμένοι εντός θεμελίων οπό μπετόν 
με ελάχιστο ύψος πάκτωσnς 1 . 50 m .  

Γιο τους μεταλλικούς στύλους προ
βλέφτnκαν 1 1  διαφορετικοί τύποι, 
σύνθετnς διοτομnς,  με ύψος Η = 
1 0 . 5  m - 1 3.0 m, τοποθετnμένοι r\ ε
ντός θεμελίων οπό μπετόν, r\ σε ειδι
κές οπές ' n σε βάσεις με βλr\τρο 0-

z o  

Άξονας Σιδ/μικής rραμμής 
I 

I 

Σε γενικές γραμμές, n Αλυσοειδr\ς αποτελείτα ι από (α) το Φέροντα Α
γωγό, ο οποίος στnρίζει τον αγωγό επαφnς μέσω των αναρτnρων, ( β) τους 
Αναρτr\ρες, που σκοπεύουν στον περιορισμό του βέλους κάμψnς του αγω
γού επαφnς κα ι (γ) τον Αγωγό Επαφnς που διενεργεί τnν μεταφορά ρεύ
ματος στον παντογράφο. Ο Αγωγός Επαφr\ς κατασκευάζεται από σκλnρό 
nλεκτρολυτικό χαλκό, έχει υψnλr\ μnχανικr\ αντοχn σε φθορά κα ι διάβρω
σn και καλr\ nλεκτρικn αγωγιμότnτα. Για να εξαφαλιστεί καλr\ συμμετοχn 

Άξονας Σιδ/μικής rpaμμής 

ttιιι--......;.----:;ιιί --Αρπόγη Φέροντα Αγωγού 
ί -......._ Θέση Φέροντα Αγωγού 
� ----Ανηταλαντωτr')ς 

..-"'--ι::='ι........; ___ Αρπόγη Αγωγού Επαφής \\ �'Θέση Αγωγού Επαφής 

� ι ΒραχΙονας Επαναφορός 
Μονωτήρες Κονσόλας 

Κονσόλα Εφελκυσμού Κονσόλα Θλίψεως 

Απλή Αλυσοειδής 

ι Lt::ι�����ι �ι�ι� : � / Φέρων Αγωγός ς:qJ:: 
i J.::::::s; Αναρτήρες Αγωγός Επαφής � 
I I 

Ε Ε "' 
q o  σο -
� � 
Ε Ε 

Ι Ι  

Αλυσοειδής με Ανάρτηση ''Υ" 

I 

' � Στύλος 
1 Οπλισμένου Σκυροδέματος (ανοιχτή γραμμή) 
ι Μεταλλικός (εντός σταθμών) 

Αγωγός Επαφής 

Άξονας Γραμμής, ι 
Θέση Φέροντα 
Αγωγού 

Σχήμα 3. Γραμμή Επαφής 
ΓΡΑΦΗΜΑ "ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΆ" 

L max = 63 m 

I 

Κεφαλή ΣιδΙχιός 
τ 
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Rmin = 2000 m 
Smax = 14 ο/οο 
Επιδομή : ΣΣΣ UIC 54 επί διμερών στρωτήρων [Παιονία Km 64. 7J';

·... 

οπλισμένου σκυροδέματος 
Μέγιστο Αξονικό Βάρος: 20 tons 

Μέγιστη Λειτουργική Ταχύτητα 1 20 km/h 

1 873 Εγκαίνια από την Chemins de Fer Orientaux 

1 923 Υπό κρατική εκμετάλλευση ΣΕΚ 

)Πολύκαστρον ΚΓf! •• 
:
:

56.7 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 
[ ,1 1 9 7 1  Υπό κρατική εκμετάλλευση ΟΣΕ Άσπρος Km 43 .6J ' Ό 1 98 1 - 1 990 Εκσυγχρονισμός Υποδομής, ' - ... .. · 

Τηλεπικοινωνίες, 

( J [ Καστανάς Km 36 3 Νέα Σηματοδότηση-Τηλεδιοίκηαη 

:' 1 998 Παράδοση Έργου � 1 989 - 1 993 Έργα Ηλεκτροκίνησης 

� 1 999 Εγκαίνια Ηλεκτροκίνησης 
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ΧΑΡΤΗΣ "ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ" ΑΘΗΝΑ .. 

του φέροντα αγωγού στnν αγωγι μότnτα, τοποθετούντα ι εγκάρσιες συνδέ
σεις με ευλύγιστο χάλκινο καλώδιο μεταξύ αγωγού επαφnς κα ι φέροντα α
γωγού,  συνr\θως κάθε 300 m .  Στn γραμμr\ Θ-Ε nροβλέφτnκαν: 

(α) επί ανοιχτnς γραμμnς και για ταχύτnτες έως 1 00 km/h ,  Απλr\ Αλυ
σοειδnς nλr\ρως αντισταθμισμένn, με διατομn αγωγού επαφnς 107 mm2 . 

(β) εnί ανοιχτnς γραμμnς και για ταχύτnτες άνω των 1 00 km/h, Αλυσο
ειδnς Ανάρτnσnς ''Υ" nλr\ρως αντισταθμ ισμένn ,  με διατομn αγωγού εnαφnς 
107 mm2. Η ανάρτnσn ' 'Υ" εξασφαλίζει ομοιόμορφn ελαστι κότnτα στους 
α ρμούς (δεσίματα) και στο μέσον των ανοιγμότων τnς αλυσοειδούς, γεγο
νός που τnν καθιστά κατάλλnλn για ταχύτnτες μέχρι 200 km/h. 

(γ) στις κύριες nαρακαμnτnριες των σταθμών, Απλr\ Αλυσοειδnς πλr\
ρως αντισταθμισμένn, με διατομn αγωγού εnαφnς 80mm2. 

(δ) στις δευτερεύουσες nαρακαμnτnριες των σταθμών, Anλr\ Αλυσοει
δnς nμιαντισταθμισμένn με διατομr\ αγωγού επαφnς 80mm2.  

(ε )  στο συγκρότnμα Θεσσαλονίκnς, Anλr\ Αλυσοειδr\ς nλrlρως αντισταθ
μισμένn, με διατομn αγωγού εnαφnς 1 07 mm2 , εκτός τnς Διαλογnς όπου 
ισχύει ότι και στις nαρα καμnτr\ριες των περιπτώσεων (γ) και (δ). 

Το κανονικό ύψος του αγωγού επαφnς ορίστnκε ως προς U IC  Code 
606 στα 5750 mm με μέγιστο τα 6500 mm και ελάχιστο (λόγω π.χ .  τε
χνικών έργων) τα 5020 mm.  Το αναγκαίο ύψος στις Ισόπεδες Διαβάσεις 
ορίστnκε στα 6000 mm.  Η διακύμανσn του ύψους του αγωγού επαφr\ς 
π ραγματοποιείται με τn βοnθεια των λεγόμενων "κλίσεων σύζευξnς", ο ι  τ ι
μές των οποίων ποι κίλουν ανάλογα με τnν ταχύτnτα ως εξr\ς: 

(α) για < 1 00 km/h , μέγιστn κλίσn 6 'Υοο και μέγιστn διαφορά μεταξύ 
δύο διαδοχικών κλίσεων (αnόκλισn) 3 'Υοο 

1 7 .  Η ρουμάνικn Η/Α 060-ΕΑ1 056 αναχωρεί από Θεσσαλονίκη στις 5 
Μαίου 1998, επικεφαλής τπς επιβατικής αμαξοστοιχίας 334 Θεσ/νίκπς -
Βουδαπέστπς που αποτέλεσε το παρθενικό ηλεκτροκίνητο δρομολόγιο του 
Ο

Σ
Ε (Φωτ.: Α. Κλώνος) 

( β) για 1 00 km/h - 120 km/h, μέγιστn κλίσn 4 'Υοο και μέγιστn αnό
κλισn 2 'Υοο 

(γ) για 120  km/h - 1 60 km/h, μέγιστn κλίσn 3 'Υοο και μέγιστn α nό
κλισn 1 . 5 'Υοο 

Η μετατόnισn του αγωγού επαφr\ς στον κάθε στύλο ως n ρος τον κάθε
το άξονα του παντογράφου ,  προγματοποιείτα ι ,  στα μεν ευθύγραμμα τμn
ματα διαδοχικά από τn μ ία κα ι τnν άλλn πλευρά του άξονα τnς γραμμr\ς ,  
με τι μ n  200 mm,  στα δε καμπύλα τμnματα κατευθύνεται πάντα π ρος το ε
ξωτερικό τnς καμπύλnς, με τ ιμn 250mm. Γενικά, n δυναμ ικr\ μετατόπισn 
του αγωγού επαφr\ς από τον άξονα τnς γραμ μnς, λόγω π.χ. ισχυρού ανέ-

μου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 350mm. 
Το κατασκευαστικό ύψος τnς αλυσοειδούς (n κάθετn απόστασn μεταξύ 

φέροντα αγωγού και αγωγού επαφnς μετρnμένn στο ύψος του στύλου) έ
χει ονομαστικr\ τ ιμr\ 1 400 mm και μπορεί να ελαπωθεί (π.χ. λόγω τεχνι
κών έργων) έως τα 270 mm για Απλr\ Αλυσοειδr\ κα ι έως τα 900 mm για 
Αλυσοε ιδr\ Ανάρτnσnς ''Υ". 

Στις συνnθεις συνθnκες κυκλοφορίας, n αλυσοειδnς οφείλει να διατn
ρείται στnν π ροβλεπόμενn θέσn και να έχει μ ία σταθερn τιμr\ μnχανικnς έ
ντασnς, ανεξάρτnτn a nό τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Για το σκοπό αυ-
τό χρnσι μοποιούνται οι "συσκευές αγκύρωσnς", ο ι  οποίες στερεώνουν τnν Jιιι. 

21 
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αλυσοειδιl n μέρος αυτrΊς (π.χ .  τον αγωγό επαφnς) 
πάνω στους Στύλους Αγκύρωσης. Γενικά ,  η αγκύ
ρωση μπορεί να είναι (α) Άκαμπτπ, όπου ο αγωγός 
επαφnς στερεώνεται απευθείας στο Στύλο Αγκύρω
σπς n (β) Αντισταθμ ισμένη, η οποία επιτρέπει διορ
θωτικές επεμβάσεις στn θέσn κα ι τn μnχανικn έντα
σn τnς αλυσσοειδούς μέσω ενός συστrΊματος από 
τροχαλίες και aντίβαρα. Με τnν σειρά του, ο Στύ
λος Αγκύ ρωσnς στερεώνεται στο έδαφος μέσω του 
"ελκυστnρα αγκύ ρωσnς" που συνnθως θεμελιώνε
ται σε σκυρόδεμα σχηματίζοντας γωνία 45ο με το 
στύλο. 

/_ / 1 .  Η ηλεκτράμαξα Η 566 φωτογραφίζεται στο 
ΣΣ Άσπρου, επικεφαλής εμπορευματικού συρ
μού κατά τη διάρκεια δοκιμών στις 25.Μαίου 
1999. (Φωτ. : Α. Κλώνος) 
2. Η 561 και Η 564 στο ΣΣ Αγχιάλου κατά τη 
διάρκεια στατικών δοκιμών στις 10.Μαίου 1999 
(Φωτ. : Κ. Π ιη ίνης) 

γραμμα τμnματα είναι ! 200m για ταχύτητες άνω 
των 1 20 km/h κα ι δεν π ρέπει να ξεπερνά τα 
! 3 50m για ταχύτπτες κάτω των 120 km/h. Στα 
καμπύλα τμrΊματα το μnκος τnς Ζώνnς Αγκύρω
σnς ελαπώνετα ι ανάλογα με τnν ακτίνα της κα
μπύλης. 

Η διευθέτnσπ τπς Γραμμnς ΕπαφrΊς nάνω a nό 
κλειδιά πραγματοποιείται με: 

(α)  Εφαnτομενικn Αλλαγn, στnν οποία ο αγω
γός επαφnς τnς κυρίας γραμμrΊς είναι συζευγμέ
νος με αυτόν τnς παρακαμπτnρίου ,  χωρίς να αλ
ληλοτέμνοντα ι .  Στnν κεντρικrΊ ζώνn του κλειδιού , 

n αλυσοειδrΊς τnς παρακαμnτnρίου αλλάζει διεύ
θυνση και κινείται παράλληλα με τnν αλυσοειδι1 
τnς κυρίας γραμμnς,  κατόπιν ανεβαίνει κα ι αγκυ
ρώνεται .  Η ΕφαπτομενικrΊ ΑλλαγrΊ χρπσιμοποιείται 
στπν περίπτωση κυρίων γραμμών και για ταχύτπ
τες άνω των 60 km/h. 

(β) Διασταυρούμενη Αλλαγn, στnν οποία ο αγω
γός επαφnς τnς κυρίας γραμμnς είναι συζευγμέ
νος με αυτόν τnς παρακαμπτηρίου με διασταύρω
ση. Χρησιμοποιείται στην περίπτωση δευτερευου
σών γρα μμών και για ταχύτητες μέχρι 60 km/h. 

Το τμrΊμα μεταξύ δύο διαδοχικών αγκυρώσεων ονομάζεται "Ζώνn Αγκύ
ρωσnς". Κατά κανόνα, το μέγιστο μnκος της Ζώνnς Αγκύρωσnς στα ευθύ-

Σημε ιώνεται ότι στn γραμμrΊ  Θ-Ε χρnσιμοποιrΊθηκε μόνο ΕφαπτομενικrΊ Αλ
λαγn. 

τέλος, για τον ηλεκτρικό διαχωρισμό τnς ΓραμμrΊς Επαφnς σε ανεξάρ
τητα τμrΊματα χρησιμοποιείται ένα σύνολο μονωτnρων ( μονωτrΊρες τμnμα
τισμού) nου nαρεμβάλονται στους αγωγούς τnς Γραμμnς Επαφnς. Στnν 
περίπτωση Θ-Ε, οι  μονωτrΊρες κατασκευάστηκαν από teflon οπλισμένο με 
ίνες υάλου. Το πέρασμα του παντογράφου α πό τον αγωγό επαφnς ενός 
τμnματος στον αγωγό επαφnς ενός άλλου,  π ραγματοποιείται μέσω συρό
μενων nεδίλων. 

ΘΕΣΙΝΙΚΗ 

ΕΠΙΒΑτιΚΟΣ 

Σχήμα 2. 
Πάγιες Εγκαταστάσεις 
Τροφοδοσίας και Τμηματισμού 
Ηλεκτροκίνησης Θ-Ε 

ΓΡΑΦΗΜΑ "ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ" 

22 

IV. Προστασία Κατασκευών, Τεχνικών Έργων 
& Εγκαταστάσεων 
Στn γραμμn Θ-Ε, σαν βασικrΊ λύση π ροστασίας ενός τμnματος, επιλέχτηκε 
n συλλογικn σύνδεσn των στύλων τnς ΓραμμrΊς Επαφnς μέσω αγωγού γrΊς 
nαράλλnλου προς τις γραμμές και σύνδεσn του αγωγού αυτού μέσω κα
λωδίου γείωσnς με τnν ."επιστροφn" του ρεύ ματος έλξεως στn σιδnροτρο-

ΟΣΕ .... ... ΜΖ 

m:ι ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ιm ΘΕΣΗ ΥΠΟΤΜΗΜΑτΙΣΜΟΥ CiiD ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

m ΘΕΣΗ TMHMAfiΣMOY e ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

-1 1- ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ -Ιit- ΟΥΔ.ΕΤΕΡΗ ΖΩΝΗ 11] ΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ 150 kV 50 Hz 



χιά (Σχnμα 5) .  Το μnκος του παράλλnλου αγω
γού γnς περιορίζεται στα 1 000 m κα ι n σύνδε
σn του με τn σιδnροτροχιά γίνεται περίπου στο 
μέσον τnς α πόστασnς. Μετά από υπόδειξn τnς 
Σnματοδότnσnς Θ-Ε εφαρμόστnκε τελικά n λύ
σn τnς εναλλάξ ατομ ικnς σύνδεσnς των στύλων 
στις σιδnροτροχιές επί ανοιχτnς γραμμnς και n 
συλλογικn γείωσn μέσω αγωγού γnς στους 
σταθμούς. Για τnν καλύτερn αγωγιμότnτα των 
σιδnροτροχιών γίνεται n λεγόμενn "nλεκτρικn 
γεφύ ρωσn", δnλαδιl n σύνδεσn με χάλκινο κα
λώδιο των δύο άκρων των διαδοχικών σιδnρο
τροχιών. Γραμμές που δεν nλεκτροκινούντα ι α
πομονώθnκαν από τις nλεκτροκινούμενες μέσω 
μονωτι κών αρμών. 

Το σύνολο των μεταλλικών τεχνικών έργων 
(όπως π .χ .  γέφυρες) και τα μεταλλικά μέρn τε
χνικών έργων από σκυρόδεμα,  οι εγκαταστά
σεις σnματοδότnσnς, οι κάθε λογnς διαβάσεις 
πεζών, οι μεταλλικές μάζες που βρίσκονται κο
ντά στον άξονα τnς γραμμnς ,  οι μεταλλικοί σω-
λιlνες n οχετοί που διέρχοντα ι υπογείως τnς 
γραμμnς, οφείλουν να π ροστατεύοντα ι ,  είτε υ
πάρχει π ρόσβασn του κοινού είτε όχι. 

Δια κόψατε 
Ρευματοληψία 

Συμπτύξατε 
Παντογράφο 

Επιτρέπεται η 
Αποκατόσταση 
Ρευματοληψιας 

Αναπτύξατε 
Παντογρόφο 

ι _ L 

Πρόσημα 
Συμπτύξεως 
Παντογράφου 

• 
Όριο Στόθμευαης 
με Ανεπτυγμένο 
Παντογρόφο 

-
- -

• • • • • 
I I Ι I I 

Όριο Στόθμευαης με Ανεπτυγμένο Παντογρόφο αε 
τpοχιό ή/και διακλόδωαη που δεν διαθέτει γραμμή 

επαφής 

I I 
I 300, 200 και 100 m αντίοιτοιχα. 

I προ του αήματος "Διακόψατε 
Ρευματοληψία" 

Σήματα Γρα μ μ ής Επαφής 
ΓΡΑΦΗΜΑ "ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ" 

παφnς διέρχεται αναγκαστικά κάτω από τα 6.0 
m ,  τοποθετούντα ι "Θύρες Περιτυπώματος" που 
περιορίζουν το ύψος των διερχομένων οχnμά
των εξασφαλίζοντας τnν απόστασn του 1 . 5  m. 
Για λόγους ασφαλείας, στn γραμμn Θ-Ε τοπο
θετnθnκαν Θύρες Περιτυπώματος σε κάθε Ισό
πεδn Διάβασn. 

V. Κινητήριες Μονάδες 
ΕκμετόΑΑευση 
Οι παρθενι κές έξι nλεκτράμαξες του ΟΣΕ, με 
τnν εμ πορικn ονομασία Hel lasSρrinter, αποτε
λούν μέλn τnς επιτυχnμένnς οικογένειας των 
Η/Α EuroSρriπter που πρωτοεμφανίστnκε το 
1 992 από τπν κοινοπραξία Siemens - Krauss 
Maffei ,  στnν οποία ανατέθnκε, κατόπιν του 
μειοδοτικού διαγωνισμού 2002/93 και n σχε
τ ικn  n ρομnθεια με συμβατικό κόστος 
42.840.000 DM (περίπου 7 δισ. δρχ. Jε τι
μές 1 995).  Π ρόκειται για πλεκτράμαξες Βο' 
Βο' συνεχούς ισχύος 5000 kW, π ροσαρμο
σμένες στο μέγιστο αξονικό βάρος των 20 τόν
νων. Έχουν συνολικό μnκος 1 9580 mm,  ελ-

Η προστασία επ ιτεύχθnκε με λιlψπ  γείωσnς από το κύ κλωμα "επ ιστρο
φnς" του ρεύματος έλξnς στnν σιδπροτροχιά n/και με τα λεγόμενα "διάκε
να σπινθnρισμού". Τα τελευταία, τοποθετούνται συνnθως στους στύλους 
τnς Γραμμnς Επαφnς και συνδέονται με τπ σιδπρατροχιά μέσω προστατευ
μένου χαλύβδινου αγωγού. Στις συνnθεις συνθnκες, οφείλουν να διακό
πτουν γαλβανικά τn σύνδεσn σιδnροτροχιάς και μεταλλικών μαζών, στύλων 
κ.λπ. και στπν περίπτωσπ βλάβπς τπς Γραμμnς Επαφnς, οφείλουν να δn
μιουργούν άμεσπ σύνδεσn με τn σιδnροτροχιά. 

κτικn δύναμn κατά τnν εκκίνnσn 300 kN και 
μέγιστn ταχύτnτα 200 km/h. Ταξινομnθnκαν από τον ΟΣΕ ως σειρά Η 561 
- Η 566 (Η = Ηλεκτρά μαξα) κα ι αποτελούν τις ταχύτερες κα ι ισχυρότερες 
κινnτnριες μονάδες των Ελλnνικών σιδnροδρόμων και τις π ρώτες με τρι
φασικn έλξn . Π ρώτn έφτασε από το Μόναχο n Η-563 στις 17 Νοεμβρί
ου 1 997 ενώ n παραλαβn των υ πόλοιπων πέντε μονάδων ολοκλnρώθnκε 
σταδιακά έως τις 23 Δεκεμβρίου 1 997 με τnν άφιξn των Η 565 και Η 
566 . Σnμειώνετα ι ότι οι Η 561 κα ι Η 562 nρθαν στnν Ελλάδα έχοντας ο
λοκλnρώσει με επ ιτυχία πρόγραμμα δοκιμών σε Γερμανία και Τσεχία , ό
που, μεταξύ άλλων, δοκι μάστnκαν σε ταχύτnτες 200 km/h. ("Σ" Τεύχος 1 6  
Ι Σελίδα 4 1 ) . Εν αναμονn τnς απαράδεκτα καθυστερnμένnς ανέγερσnς του 
Ηλεκτραμαξοστασίου στnν Μενεμένn, οι μnχανές στεγάζονται στο Αμαξο
στάσιο Αυτοκινnταμαξών του Μ .Θ . ,  χώρο εντελώς ακατάλλnλο για τnν εξυ
πnρέτnσn τόσο ακριβού κα ι προnγμένου τεχνολογικά τροχαίου υλι κού . 

Εναέριες nλεκτρικές γρα μμές χα μnλιlς τάσnς που βρίσκονταν σε α πό
στασn μ ικρότερn των 1 0  m παράλλnλα από τnν nλεκτρακινούμενn γραμ
μn ,  n τn διασταύ ρωναν, μετατρά πnκαν σε καλωδια κές γραμμές. Στις Ισό
πεδες Διαβάσεις ο αγωγός επαφnς τοποθετnθnκε στα 6.0 m, ύψος που ε
πιτρέπει τnν απόστασn ασφαλείας 1 .  5 m από το διεθνές περιτύπωμα των 
οχnμάτων των 4 .5  m. Σnμειώνετα ι ότι στ ις περι πτώσε ις που ο αγωγός ε- Σχεδιαστι κά , ανnκουν στn νέα γενιά των nλεκτραμαξών γενικευμένnς � 
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Πέμπτη 27 Μαίου 1 999: Ο συρμός των επισή
μων (και ιστορικής σημασίας) εγκαινίων τπς ηλε
κτροκίνησης των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, με 
την Η 562 επικεφαλής, φωτογραφίζεται στον Κα
στανά ως αμαξοστοιχία 8900 Θεσ/νίκπς - Ειδομέ
νης (Φωτ.: Α. Κλώνος) 

χρr\σnς, εξοπλισμένων με aσύγχρονους τριφα
σικούς nλεκτροκινnτr\ρες που τροφοδοτούνται 
μέσω μετατροπέων ( inνerters) βασισμένων στnν 
τεχνολογία Gate Turn-Off (GTOJ Thyristor (Σχr\
μα 6). Υπενθυμ ίζεται ότι ο n μ ιαγωγός GTO επ ι 
τρέπει r\ α παγορεύει τπν  κυ κλοφορία πλεκτρι
κού ρεύματος μέσω α υτού, με τπν εφαρμογr\ ε
νός θετικού r\ αρνnτικού παλμού στο nλεκτρό
διο πύλπς (Gate). Κύρια πλεονεκτr\ματα των 
GTO Thyristors είναι το μ ικρότερο βόρος κα ι ό
γκος, π μεγαλύτερn αξιοπιστία και απόδοσn και 
το χα μnλότερο επίπεδο θορύβου. Από τnν άλλn 
πλευρά, ο μοντέρνος τριφασικός nλεκτροκινn
τr\ρας (3Η/Κ),  σε σύγκρισπ με τον "παραδοσια
κό" nλεκτροκινnτr\ ρα συνεχούς ρεύ ματος σει
ράς, (α) δ ιαθέτει σnμαντικά μ ικρότερn μάζα, 
γεγονός που επιδρά ευνοϊκά στn δυναμι κr\ συ
μπεριφορά τnς Η/Α, (β) έχει μ ικρότερο όγκο, ε
πιτρέποντας έτσι τπν εγκατάστασπ μεγαλύτερπς 
ισχύος ανά άξονα , (γ) είναι aπαλλαγμένος από 
τον κίνδυνο υπερθέρμανσnς και (δ) απα ιτεί μn
δενικr\ συντr\ ρnσπ. Οι  διατάξεις που χρnσιμο
ποιούνται για τον έλεγχο κα ι τπν τροφοδοσία 
των 3Η/Κ βασίζοντα ι ως επ ι  το πλείστον σε 
modular  nλεκτρονικά στοιχεία που απα ιτούν ε
λάχιστπ συντr\ρnσn . Τέλος, πρέπει να αναφερ
θούν n βέλτιστn και αυτόματn προσαρμογr\ τnς 
ελκτι κr\ς δύναμnς στn διαθέσιμn π ρόσφυσn και 
n "αναστρεψι μότnτα" ( regeneratiνe brak iπg) ,  π 
δυνατότnτα του 3Η/Κ να λειτουργεί σαν γεννr\
τρια κατά τις περιόδους πέδnσnς, επ ιστρέφο-

ντας ουσιαστικά ρεύμα στο κύκλωμα τροφοδοσίας, γεγονός που αναλόγως 
του τύπου εκμετάλλευσnς, παρέχει σπμαντι κr\ εξοι κονόμnσπ ενέργειας. Α
ξίζει να σπμειωθεί ότι για αυτόν ακρ ιβώς το λόγο, π ΔΕΗ εγκατέστnσε με
τρπτές δ ιπλr\ς κατεύθυνσnς στους Υποσταθμούς Θ-Ε, ενώ επ ίκειται n υπο
γραφr\ σχετικr\ς σύμβασnς. 

Σε γενι κές γραμμές και σύμφωνα με τn Σύμβασn Παροχr\ς Ηλεκτρικού 
Ρεύ ματος, π ΔΕΗ οφείλει να εξασφαλίζει στον ΟΣΕ συγκεκριμένn ισχύ στις 
ώρες φορτίου α ιχμr\ς ΡΑ, τις ώρες ενδιάμεσου φορτίου ΡΜ (όπου ΡΜ > 

ΡΑ) κα ι τις ώρες ελάχιστου φορτίου ΡΝ (όπου ΡΝ > 1 .20ΡΜ).  Στπ χρέ
ωσn κάθε μιάς από τις παραπάνω ζώνες φορτίου (σε δραχμές ανά kW 
συμφωνnμένnς ισχύος) προστίθετα ι n αντίστοιχn χρέωσn κατανάλωσπς n
λεκτρικr\ς ενέργειας (σε δραχμές ανά kWh) .  Ενδεικτικά κα ι  γ ια  λόγους πο
σοτικr\ς εκτίμnσnς κα ι μόνο, αναφέρεται ότι το Μάιο του 1 999, n κατανά
λωσπ πλεκτρικr\ς ενέργειας έφτασε τις 1 8 . 1 00 kWh στnν ζώνn ενδιά

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΗΣ" 

ΗΛΕΚΤΡιΚΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ 
ΣιΔΗΡΟΤΡΟΧιΩΝ 

Σχήμα 5. Συνδέσεις Γής 
ΓΡΑΦΗΜΑ "ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ" 

--�·· Ενδιάμεσος Στύλος 

\.____-=._ Κονσόλα 

� Στύλος Αγκύρωσης \__ \_____ Ελκυστήρας 

Αγκύρωση 
Αντισταθμισμένη 

::::ι88 Στύλος Άξονα και Διελεύσεως 
\.___

Δίδυμη Κονσόλα 

Συλλογική Στήριξη Γραμμής Επαφής 

---ι8•-- Στύλος Δύο Γραμμών 
(back to back) 

a ZS ZS Δ Δ ZS ZS ZS zsιιι Πυλώνας 
Άκαμπτο Πλαίσιο 

• • 
Εύκαμπτο Πλαίσιο 

Σχήμα 4. 
Στήριξη Γραμμής Επαφής 
ΓΡΑΦΗΜΑ "ΣιΔΗΡΟΤΡΟΧιΑ" 

μεσου φορτίου συ μφωνnμένnς ισχύος 1 280 
kW και κοστολογr\θnκε από τπ ΔΕΗ με 
2 .079.324 δραχμές . .  

Στις 6 Απριλίου του 1 998 και στο πλαίσιο 
τnς παράδοσπς του έργου τnς πλεκτροκfνnσnς, 
π κατασκευάστρια ελλπνικr\ κοινοπραξία μί
σθωσε από τους Ρου μανικούς Σιδnροδρόμους 
(CFR) τnν Η/Α 060-ΕΑ1 056 για μιά σειρά δο
κιμών που ολοκλnρώθnκαν στις 5 Μα ίου 1 998 
με τnν π ροώθπσπ ως τnν Ειδομένn τnς αμαξο
στοιχίας 334 Θεσσαλονίκnς - Βουδαπέστπς. 

Οι  απαραίτnτες δοκιμές π ροσα ρμογr\ς των 
Hel lasSprinter, πριν τnν οριστι κr\ πα ραλαβι'i 
τους από τον ΟΣΕ, άρχισαν τnν 1 n Μα ίου 
1 999 και περιλάμβαναν στατικές μετρr\σεις, 
δοκιμές πέδnσnς, μέγιστπς ταχύτπτας και ελκτι-
κr\ς ικανότπτας (σύμφωνα με τπ σύμβασn συρ
μό βάρους 1 200 τόννων) ,  καθώς και μετρr\
σεις ασφαλούς κυ κλοφορίας. Στις αρχές Αυ-
γούστου 1 999 αρχίζει σταδιακά π δοκ ιμαστικr\ 
ένταξr\ τους στnν κυκλοφορία , ενώ n οριστικr\ 
παραλαβr\ θα λάβει χώρα α πό τις 19 έως τις 
24 Αυγούστου 1 999, nμερομnνία όπου α ρχίζει 
ουσιαστικά π κανονικr\ εκμετάλλευσπ των nλε
κτραμαξών θέτοντας τέλος στnν πολύμnνn α
δράνειά τους. (Σπμειώνεται ότι , σύμφωνα με 
τον ΟΣΕ, n ένταξn των Η/Α στnν κυκλοφορία 
είχε π ρογραμματιστεί για το καλοκαίρι του 
1 998). 

Από τις 29 Απριλίου 1 999 n γραμμr\ Θ-Ε 
βρίσκεται μόνιμα υπό τάσn. Τα επίσnμα εγκαί
νια τπς nλεκτροκίνnσnς τελέστnκαν στn Θεσα
λονίκπ στις 27 Μαίου 1 999 και αποτελούν το 
σnμαντικότερο μεταπολεμικά γεγονός στnν ι
στορία των Ελλnνικών Σιδnροδρόμων. Παρου-
σία του Υπουργού Μεταφορών κ. Μαντέλn ,  υ
ψnλόβαθμων στελεχών του ΟΣΕ κα ι  με τnν κά
λυψπ των medi a ,  n Η-562 έσυρε 4 επιβατάμα-



ξες μέχρι την Ειδομένη, σημοτοδοτώντας τη νέα εποχι'ι του σιδηροδρόμου 
στη χώρα μας. Δυστυχώς, η Κρίση στο Κόσοβο περιόρισε τα καθι'ικοντα 
των ηλεκτραμαξών στην έλξη κυρίως εμπορευματικών συρμών από κα ι 
προς FYROM, ενίοτε δε, στην έλξη της επιβατικι'ις αμαξοστοιχίας 320/32 1 
Θεσ/νίκnς - Σκοπίων, n οποία, αξίζει να σnμειωθεί, αποτελείται από μ ία ε
π ι βατάμαξα. Τnν 1 η  Σεπτεμβρίου 1 999, n Η-566 επικεφαλι'ις εμπορευ
ματικού συρμού προερχόμενου από Θεσσαλονίκη , εκτροχιάστnκε στα κλει
διά εισόδου του ΣΣ Παιονίας, ατύχnμα που οφείλετα ι α ποκλειστικά στnν 
κακι'ι κατάστασn της επ ιδομι'ις, n πλι'ιρης ανακαίνισn τnς οποίας ολοκλn
ρώθnκε μόλις το 1 990. ( ι )  

τέλος, σημειώνεται ότι ο Ο Σ Ε  έχει ι'ιδη αναθέσει ,  μέσω των Π ρογραμ
ματικών Συ μφωνιών, τnν προμι'ιθε ια 24 νέων Η/Α ιδίου τύπου στn (νυν) 
Siemens Krauss-Maffei Lokomotiνen G m b H ,  η τελικι'ι συναρμολόγnσn των 
οποίων θα γίνει στα Ναυπ nγεία Σκαραμαγκά 

Vl. Διασυνοριακή Σύνδεση ΗΑεκτροκινήσεων 
Π ρίν τις δυσά ρεστες εξελίξεις στην ( π ρώην) Γιουγκοσλαβία , n σκοπιμότn
τα ηλεκτροκίνnσnς τnς γραμμι'ις Θεσσαλονίκης - Ειδομένnς, ως συνέχεια 
τnς ι'ιδn nλεκτροκινούμενης γρα μ μ ι'ις Γευγελι'ις - Σκοπίων, ι'ιταν αυταπό
δεικτn και ενίσχυε σnμαντικά το στρατnγικό ρόλο τnς Θεσσαλονίκης στ ις 
σιδnροδρομικές μεταφορές α πό/προς τnν Κεντρικι'ι & Δυτικι'ι Ευρώπn. Αυ
τός ι'ιταν και ένας από τους βασικούς λόγους που επελέγη ίδιο με τους JZ 
ρεύμα "μονοφασικό 25 kV, 50Hz με επ ιστροφι'ι από τις γραμμές και τη 
ynll . 

Για να επ ιτευχθούν οι όροι τnς εφεδρικι'ις τροφοδότnσης μεταξύ των δύ
ο Γραμμών Επαφι'ις στn ζώνn των (τότε) Ελλnνογιουγκοσλαβικών συνόρων 
από τον Υποσταθμό (SSτ) του ΣΣ M i raνci (29 km α πό τα σύνορα επί τnς 
γραμμι'ις Γευγελι'ις - Σκοπίων), τοποθετι'ιθnκε ουδέτερn ζώνn στον Υπο
σταθμό Πολυ κάστρου .  Το Μάρτιο του 1 980, ο ΟΣΕ είχε συμφωνι'ισει με 
τους (τότε) JZ, ότι στn μεθοριακn ζώνn Ειδομένης - Γευγελι'ις, n Γραμμι'ι 
Επαφι'ις θα τροφοδοτnθεί ως προς τn Θέσn Τμn ματισμού ( PS) Ειδομένης, 
n οποία τοποθετι'ιθnκε 200 μόλις μέτρα εκτός Ελλnνικι'ις μεθορίου.  Με αυ
τό τον τρόπο, στο διασυνοριακό κομμάτι Πολυκάστρου - Miraνci, π ροκύ
πτει ο ακόλουθος τμnματισμός: SST Πολυ κάστρου - PSS Παιονίας - PS Ει
δομένnς - PSS Γευγελι'ις - SST Miraνc i .  

Δυστυχώς, n Γιουγκοσλαβι κι'ι Κρίσn κα ι  n συνακόλουθn έντασn των σχέ
σεων τnς Ελλάδας με τn νεαρι'ι FYROM , αφενός καθυστέρnσαν τη διασυ
νοριακι'ι nλεκτρικι'ι πρόσδεσn των δύο δικτύων, αφετέρου υ ποβάθμισαν υ
πέρ το δέον τον άξονα Θεσσαλονίκnς - Ειδομένnς - Σκοπίων. Όπως και να 
έχουν τα π ράγματα, ο άξονας αυτός αποτελεί de facto σnμαντικό τμι'ιμα ε
νός ΔιευρωπαΊκού Διαδρόμου και n αναγκαιότnτα τnς ι'ιδn α ργοπορnμένnς 
nλεκτρικι'ις π ρόσδεσης ΟΣΕ - ΜΖ είναι πασιφανι'ις. 

Vll. ΕηίΑοyος 
Το έργο τnς nλεκτροκίνnσης τnς γραμ μnς Θεσσαλονίκnς - Ειδομένnς απο
τέλεσε το π ρώτο μ ικρό βι'ιμα του ΟΣΕ στον τομέα τnς nλεκτροκίνnσnς των 
σιδnροδρόμων. Ήδn ο Οργανισμός π ροχωρεί με γοργά β ι'ιματα στην nλε
κτροκίνnση του άξονα Πειραιά - Αθnνας -Θεσσαλονίκnς, έργο πολλαπλά
σιου μεγέθους από το παραπάνω. Η σχετικι'ι σύμβασn υπογράφnκε το 
1 996 με συμβατικό ποσό 34,4 δισ.δρχ. Το τελικό αναθεωρnμένο κόστος 
του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 60 δισ. δρχ. με συμβατικι'ι π ροθε
σμία περάτωσnς τον Ιούλιο του 2003. 

Π ιο συγκεκριμένα, n nλεκτροκίνnση του άξονα Πειραιά - Αθι'ινας -
Θεσσαλονίκnς περιλαμβάνει εγκατάστασn Γραμμnς Επαφι'ις με προδια
γραφές για ταχύτnτες μέχρι 2 50 km/h, κατασκευn 12 Υποσταθμών κατα
νεμημένων σε περίπου ίσες αποστάσεις κατά μnκος του άξονα, σύνδεσn ..... 

1 .  Άποψη των χειριστηρίων της Η 
562 κατά την επιστροφn οπό Ειδο
μένη με το συρμό εγκαινίων της π
λεκτροκfνπσπς (Φωτ.: Α. Κλώνος, 
27.05.99) 
2 .  Είσοδος της Η 562 στο ΣΣ Ειδο
μένης στις 7 Αυγούστου 1999, επι
κεφαλής της μ ικτής εμπορικής αμα
ξοστοιχίας 809 10 οπό Θεσσαλονί
κη (Φωτ. : Α. Κλώνος) 

3. Η μικτή εμπορική αμαξοστοιχία 
80980 αναχωρεί γιο Ειδομένη οπό 
τον Εμπορικό Σταθμό Θεσ/νfκπς 
στις 7 Αυγούστου, ελκόμενπ οπό 
την Η 566 (Φωτ. : Α. Κλώνος) 
4. Η 562 στο ΣΣ Ειδομένης με την 
εμπορική αμαξοστοιχία 80967 
προς Θεσσαλονίκη στις 4 Σεπτεμ
βρίου 1 999 (Φωτ.: Ν. Κλώνος) . . . . ... . 

, Α  .ιο:;- :..� ... � 
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με το Εθνικό Δίκτυο Υψπλιlς Τάσπς τπς ΔΕΗ και δπμιουργία Κέντρου Τπ
λεδιοίκπσπς Ηλεκτροκίνπσπς. Οι  εργασίες έχουν ξεκινnσει (θεμελίωσπ κα ι 
ανέγερσπ στύλων, ανάρτπσπ κονσολών), όπου έχει ολοκλπρωθεί π υποδο
μn τπς δ ιπλιlς γραμ μnς. Στο τμr\μα Λιανοκλαδίου - Δομοκού θα πλεκτρο
κινπθεί π υφιστόμενπ μονn γραμμn .  Εκμεταλλεύσιμα τμnματα του έργου 
θα παραδίδονται σε χρnσπ σταδιακά. Στα τμnματα αυτά, ανάλογα και με τπ 
διαθεσιμότπτα κατόλλπλου τροχαίου υλικού, θα ξεκινr\σει π εκπαίδευσπ 
του προσωπικού με τπν κυκλοφορία πλεκτροκίνπτων εμπορ ικών και ίσως 
τοπικών επιβατικών συρμών. 

Π ρώτα π ροβλέπεται να ολοκλπρωθούν τα τμnματα Οινόπς - Τιθορέας 
και Δομοκού - Ευαγγελισμού. Μετά τπν ολοκλιlρωσπ κατασκευr\ς τπς νέ
ας γέφυρας Αξιού θα ακολουθnσει το τμr\μα Θεσσαλονίκπς (τΧ l )  - Πλα
τέος - Λιτοχώρου .  Στο ορεινό τμnμα Λιανοκλαδίου - Δομοκού απα ιτούνται 
ορισμένες επεμβάσεις σε σnραγγες. Στο τμnμα α πό Πειραιά μέχρι Αχαρ
νές π πορεία του έργου θα εξαρτπθεί από τπν π ρόοδο των έργων αναβάθ
μ ισπς του σιδπροδρομικού διαδρόμου και του νέου ΣΣ Αθπνών. 

Μετά το έργο που δόθπκε σε χρnσπ στπν γραμμn Θεσσαλονίκπς - Ειδο
μένπς κα ι το υλοποιού μενο έργο στον άξονα Πειραιά - Αθnνας - Θεσσαλο
νίκπς, θα ακολουθnσουν τα έργα πλεκτροκίνπσπς στο προαστιακά δίκτυο 
τπς Απικnς (Σιδπροδρομικό Κέντρο Αχαρνών - Νέος Αερολιμένας Αθπνών 
στα Σπάτα, Οινόπ - Χαλκίδα) κα ι στο τμnμα α πό το Σιδπροδρομικό Κέντρο 
Αχαρνών μέχρι το συγκρότπμα σταθμών στο Θριάσιο Πεδίο. 

Οι συντάκτες εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στους 
1 )  κ.κ. Κωνσταντίνο Γιαννακό, Γενικό Διευθυντn Υποδομnς ΟΣΕ και Θεοφάνn 
Δρόσο, Αρχιμnχανικό ΔΗΠΗΕ/ΥΗΛΗΝΟΣΕ, για τις διευκολύνσεις που μας πα

ρείχαν στn διάρκεια τnς συλλαγιlς τεκμnριωτικού υλικού. 
2) Διπλ. Παλ. Mnx.  - Συγκοινωνιολόγο Μ ιχάλn Αναστασάκn,  για τις πλπροφο

ρίες γύρω από τα εν εξελίξει και μελλοντικά έργα nλεκτροκίνnσnς. 

Ιδια ίτερες ευχα ριστίες ανnκουν στον Διnλ. Μnχ.-Ηλ. Mnx. Ευάγγελο Χαραλά

μπους από τnν ΕΡΓΟΣΕ, για τnν πρόθυμn και παλύτι μ n  συνεργασfα ταυ στις τε

λι κές διορθώσεις του παρόντος αφιερώματος . • 



ΣΙΔΗ_�ΟΔmΜΙΚΙLΒ_ΟΗΒΕIΔ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ� Η εμπορικn αμαξοστοιχία 

"KOSOVO TRA I N  FOR LI FE" ξε

κίνπσε από το Derby τnς Βρετα

νίας στις 1 6  Σεπτεμβρίου κα ι έ

φτασε στnν Πρίστινα στις 2 7 του ιδίου μ Π να, 

διασχίζοντας κατά σειρά Γαλλία , Γερμανία, Τσε

χία , Σλοβα κία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρί

α, Ελλάδα και FYROM .  Τnν αποτελούσαν τρείς 

βρετανικές δnζελάμαξες σειράς 20 τnς DRS 

( D i rect Ra i l  Services, ο σιδnροδρομικός κλάδος 

τnς British N uclear Fuels) -με αριθμούς 2090 1 ,  

20902 και 20903- μ ία επ ιβατάμαξα για το 

προσωπικό συνοδείας και 1 5  εμπορικά οχnματα 

"Ferrywagon" . Οι  γnραιές Δ/Η Βο' Ba' τnς σει

ράς 20 των πάλαι ποτέ British Rai lways υ nnρ

ξαν για περισσότερα από 35 χρόνια εμ πορευμα

τικές δnζελάμαξες πρώτnς γραμ μ ιlς. Οι πρώτες 

20 μονάδες κατασκευάστnκαν από τnν English 

Electric το 1 957 για να ακολουθnσουν συνολι

κά άλλες 369 από τις English Electric, British 

Thomson Houston, North British Locomotiνe 

Co κα ι Clayton Locomotiνe Comρany. Σn μερα 

βρίσκοντα ι σε κυκλοφορία μόνο 1 5  μονάδες, σε 

τρείς διαφορετικές ιδιωτικές ετα ιρ ίες. 

Η π ρωτοβουλία του "Κοsονο Train For Life" α

νnκει στο "Tra i n  Of Eνents", ένα βρετανικό μn

κερδοσκοπ ι κό σωματείο συνταξιούχων και εν ε

νεργεία σιδnροδραμ ικών και είχε σαν στόχο, α

φενός τnν μεταφορά ανθρωπιστικnς βοnθειας 

στο Κόσοβο, αφετέρου τnν ενίσχυσn του τροχαί

ου υλικού που έχει αναλάβει τnν nροώθnσn 

800.000 τόννων υλικού από τα Σκόπια σε διά

φορα σnμεία του Κοσυφοnεδίου .  Υπενθυμίζεται 

ότι τόσο ο ΟΗΕ όσο και n K-FOR έχουν δεσμευ

τεί ότι θα εξασφαλίσουν ένα κατοικιlσιμο δωμά

τιο σε κάθε σπίτι στο Κόσοβο για το φετεινό χει

μώνα. Έτσι ο ι  τρείς δnζελάμαξες τέθnκαν υπό 

τον έλεγχο του Ιταλικού τμnματος τnς K-FOR, 

τουλάχιστον έως τα τέλn Δεκεμβρίου. Οι μnχα

νές θα εκτελούν 14 δρομολόγια καθnμερινά, έλ

κοντας εμπορευματικούς συρμούς 700 τόννων. 

Τnν λειτουργία τους ανέλαβαν άνδρες του 79ου 

Τάγματος Σιδn

ροδρόμων κατό

πιν σχετι κnς εκ

π α ίδευσnς από 

π ροσωπ ι κό τnς 

DRS. 

Το " Κοsονο 

Tra i n  For Life", 

που κατέχει πλέ

ον το ρεκόρ του 

πιό "μακρυταξι

δεμένου" βρετα

ν ι κού τρένου ,  

πέρασε τα  ελλn

νικά σύνορα στον Π ρομαχώνα το βράδι τnς Πα

ρασκευnς 24 Σεπτέμβρn και έφτασε στnν Διαλο

γn τnς Θεσ/νίκnς ως αμαξοστοιχία 8066 1 ,  ελκό

μενο από Δ/Η σειράς 500. Αναχώρnσε για Ει

δομένn το μεσnμέρι του Σαββάτου ως α μαξ. 

4 1 950 με τnν Α-501 επ ικεφαλιlς και προωθn-

θnκε στο δίκτυο των ΜΖ από τnν Α-204, τnν δn

ζελάμαξα ελιγμών τnς Ειδομένnς. Φτάνοντας στα 

Σκόπ ι α ,  οι σιδnροδρομικές αρχές τnς γειτανικnς 

χώρας ζnτnσαν 5000 f: για να επιτρέψουν τnν 

διέλευσn.  Οι  Βρετανοί αρνιlθnκαν να καταβάλ

λουν το ποσό και n κατάστασn εντάθnκε καθώς, 

σύμφωνα με τους Βρετανούς, το 1 5μελές πλιl

ρωμα του τρένου δέχτnκε απειλές από Σέρβους 

εργάτες στο Μ πχανοστάσιο των Σκοπίων. Τελι 

κά , τα πράγματα n ρέμπσαν με τn μεσολάβnσn 

αξιωματι κών τnς K-FOR και του Βρετανού Π ρέ-

σβn και το τρέ

νο αναχώρnσε 

για τnν Π ρίστι

να . Μετά το τέ

λος τnς αποστο

λιlς του , το 

"Κοsονο Tra i n  

For Life" θα επ ι 

στρέψει στnν 

Βρετανία, ακο

λουθώντας τnν 

ίδια διαδρομn.  

Η "Σ"  δnμο

σιεύει αποκλει

στικές φωτογραφίες του συνεργάτn τnς Ν ίκου 

Κλώνου:  Στπν πρώτn π αμαξοστοιχία "Kosaνo 

Train For Life" αναχωρεί από το ΤΧ-1 τnς Θεσσα

λονίκnς στις 25 ταυ π ραnγούμενου Σεπτεμβρίου. 

Στn δεύτερn φαίνονται οι τρεις Δ/Η τπς DRS σει

ράς 20 στn Διαλογn τnς Θεσσαλονίκnς . •  
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των Αρτέμη Κλώνου - Γιώργου Νάθενα 

Στιc; 1 6  Οκτωβρίου 1 999 
συμπληρώθηκαν 1 Ο χρόνια 
από την ημέρα που δρομο
λογήθηκαν στην κανονική 
γραμμή οι πρώτοι υπεραστι
κοί συρμοί υψηλών (για τα 
ελληνικά δεδομένα) ταχυτή
των και ανέσεων και εντά
χθηκε, με καθυστέρηση 1 5  
ετών, η υπηρεσία InterCity 
στον ΟΣΕ. 

ο 
ι 1 2  τετράδυμες συνθέσεις, οι μουλκού μενα ( Ιτ) με διάταξπ DM + ΙΤ + ΙΤ + DM κα ι  εκφωνnσεις αναγγελιών κα ι  μπνυμάτων, τα α-

πρώτες δπζελοπλεκτρικές ΝΑ (π  αντίστοιχπ αρίθμπσπ κατά τπν άφιξπ φαίνεται ναπαυτικά καθίσματα κα ι π πολύ καλιl τουαλέτα . 

κανονικnς γραμμ ιlς, μετά τις στο σχετικά π ίνακα) και διαθέτει δύο 1 2-κύλιν- Αντίθετα, ως μειονεκτnματα θα πρέπει να καταλo-

Fioridsdorf του 1 936, αποτέλε- δ ρους Δ/Κ MTU, συνολικnς ισχύος 2000 kW, γ ιστού ν π απουσία αυτόματων εξωτερικών θυρών, 

σαν προϊόν τπς παρθενικnς συνεργασίας κατα- μπορεί να αναπτύξει ταχύτπτα έως και 1 60 km/h, το εξαι ρετικά ευαίσθπτο σύστπμα προστασίας ένα-

σκευαστικών οίκων από τις τέως Δυτικn και Α να- ζυγίζει 2 1 0  t σε τάξπ πορείας, έχει αυτονομία καυ- ντι εμποδίων (το κάλυμα τπς ζεύξπς στπ μετώππ),  

ταλι κn Γερμανία. Παpαγγέλθπκαν με τπν σύμβα- σίμων γ ια  1 000 km κα ι  μπορεί να φιλοξενnσει π θορυβώδπς δπζελαγεννnτρια των βοπθπτικών 

σπ 570 1/83 στπν Κοινοπραξία AEG Ι LEW με 1 80 κοθnμενους (36 Α' + 1 44 Β') .  Τέλος, οι ΝΑ λειτουργιών, ο πολύ έντονος φωτισμός στο χώρο 

συμβατικό κόστος 2.8 δισ. δραχμές (τιμές 1 983), ενσωματώνουν πλιlθος ανέσεων και τεχνικών κα ι - επι βατών, τα ανα ποτελεσματικά διαχωριστικά με-

το οποίο συμπεριελάμβανε ανταλλακτι- r��������R�����fJ������l τοξύ καπνιστών και μπ-καπνιστών. το μ ι -

κά κα ι  πρόσθετες τεχνικές βελτιώσεις. κρό και περιορισμένο μπαρ και όπως απο-

Οι ΝΑ πορουσιάστπκον στπν εα ρινn δείχτπκε εκ των υστέρων, π μ ι κριl χωρπτι-

Διεθνn Έκθεσπ τπς Λειψίας του 1 989 κότπτα . 

ο ποσπώντας το Χρυσό Μετάλλιο τπς Οι π ρώτες δύο συνθέσεις, 607/608 και 

Έκθεσπς και του Γραφείου Τυ ποποίπ- 609/6 1 0, έφτασαν στπν Ελλάδα στις 3 1  

σ π ς ,  Μετρnσεων & Ελέγχου τπς τέως Α- Αυγούστου 1 989. Στις 14 Σεπτεμβρίου, π 

νοτ. Γερμανίας. Λίγους μ ιlνες οργότε- ΝΑ 609/6 1 0  προγματοποίπσε το πορθε-

ρο , στις 1 8  Δεκεμβρίου 1 989, π ΝΑ νικό δοκι μαστικό δρομολόγιο μεταξύ A. I . P  

60 1/602 δρομολογnθπκε δοκιμαστικά - ΑθrΊνος για να ακολουθnσουν, στις 2 1  

μεταξύ Βερολίνου - Αμβούργου, διεκδι- του ιδίου μnνα, δοκιμές στπ διοδρομn A IP  

κώντας τον τίτλο του πρώτου "high- - Βόλος, στπ διάρκεια των οποίων επετεύ-

sρeed tra iπ "  που κινnθπκε μεταξύ των χθπ τοχύτπτο 1 65 km/h στο τμnμα Δομο-

δύο πόλεων μετά τον θρυλικό Fl iegeπde κού - Παλοιοφάρσολου, επίδοσπ που oπo-

Hamburger του Μεσοπολέμου . νοτομιών, πρωτοποριακών για τα ελλπνικά δεδο- τελεί ρεκόρ γιο τους Ελλπνικούς σιδπροδρόμους. 

Οι  αεροδυναμ ι κές αυτοκινπτάμαξες σχεδιά

στπκαν αποκλειστικά γιο τον ΟΣΕ, βασισμένες 

στο βρετανικό πρωτότυπο H igh Sρeed Traiπ 

( ΗSτ) και τυ ποποιnθπκαν ως DE-IC2000N-OSE. 

Έκαστπ σύνθεσπ αποτελείται από δύο κινπτnρια 

(DM) πλιlρους πρόσφυσπς και δύο ενδιάμεσο ρυ-

μένα, όπως κλιματισμό, αυτόματες εσωτερικές 

πόρτες, φιμέ τζάμια ,  εξελιγμένες αναρτrΊσεις από

σβεσπς κραδασμών, ολομέτωπο παρμπρίζ εργο

νομικό χειριστnριο, rea l-time πλεκτρονικό έλεγχο 

και εποπτεία μέσω SI BAS 1 6 .  Συμπλπρωματικά, 

ο να φέροντα Ι Π πχ π τι κn εγκατάστοσπ γιο μου σι Kn 

Η επίσπμπ πο ρουσίοσπ των νέων μονάδων και π 

τελετn των εγκαινίων, έγινε στπ Χαλκίδα στις 30 

Νοεμβρίου παρουσία τπς ΝΑ 6 1 5/6 16.  Η πορο

λαβn θα ολοκλπρωθεί στις 9 Ιανουαρίου 1 990 με 

τπν άφιξπ των συνθέσεων 601/602 κα ι 623/624. 

Η έντοξπ των νέων ΝΑ σε υππρεσίες lπterCity 



1. Άφιξη των δUο πρώτων τετράδυμων συνθέσεων 
607/608 & 610/609 στον A.I .P. στις 31 Αυγού
στου 1989 (Φωτ.: Α. Κλώνος) 2. Δομοκός -Παλαιο
φάρσαλος, 21 Σεπτεμβρίου 1989. Η Α/Α 609/610 
φωτογραφίζεται την στιγμή που επιτυγχάνει ρεκόρ 
ταχύτητας για τους Ελληνικούς Σιδηροδρόμους με 
165 km/h, στη διάρκεια δοκιμαστικού δρομολογίου 
μεταξύ A.I .P. - Βόλου. (Φωτ.: Γ. Φλώρος) 5. Το IC 
5 1 1  '"τΡΙΚΟΥΠΗΣ" Βόλου - Αθήνας, με την Α/Α 
612/61 1 ,  στη διάρκεια χιονοθύελλας κατά τη διέ
λευσή του από το ΣΣ Αφιδνών στις 23 Φεβρουαρί
ου 1992. (Φωτ.: Α. Κλώνος) 6. Η Α/Α 608/607 ως 
IC 60 Αθήνας - Κοζάνης.διέρχεται από το ΣΣ 
Μπράλου στις 13 Μαίου 1999, μιά δεκαετία μετά 
την είσοδο της υπηρεσίας lηterCity στα δρομολόγια 
του ΟΣΕ. (Φωτ.: Ν. Κλώνος) 

ξεκίνπσε στις 1 6  Οκτωβρίου 1 989 όταν π σύνθε

σπ 609/6 1 0  δρομολογι'ιθπκε μεταξύ Αθι'ινας -

Θεσσαλονίκπς ως IC 504/501 'ΆΙΟΛΟΣ" (εμπο

ρι κι'ι ονομασία που π ροτόθπκε στον ΟΣΕ από το 

Σύλλογο Φίλων Σιδπροδρόμου) ,  με επίσπμο χρό

νο διοδρομι'ις 6 ώρες κα ι 1 5  λεπτό. Στις 20 Νο

εμβρίου του ιδίου έτους θα ο κολουθι'ισει κα ι δεύ

τερο ζεύγος δρομολοyίων μεταξύ Αθι'ινος - Θεσ

σολονίκπς ως IC 502/505 "ΦΙΛ Ι Π ΠΟΣ" . Έκτοτε 

το δίκτυο των υππρεσιών l πterCity θα εξαπλωθεί 

κατά μ ι'ικος των κυρίων αξόνων του ΟΣΕ, με δρο

μολόγιο Πειροιό/Αθι'ινας - Θεσσολονίκπς, Αθι'ι

νος - Βόλου, Αθι'ινος-Κοζόνπς, Αθι'ινας-Θεσ/νί

κπς-Αλεξονδρούπολπς και Θεσσαλονίκπς - Νέο 

Ορεστιάδας. Από το 1 992 αμαξοστοιχίες IC κυ

κλοφορούν και στο μετρικό δίκτυο τπς Πελοπον

νι'ισου ,  ενώ το 1 995,  ο ΟΣΕ προμπθεύτπκε 8 ε

π ι πλέον πεντάδυμες συνθέσεις κονονικι'ις γρομ

μι'ις, τύ που DE-IC2000 Ν/5, κοτοσκευι'ις AEG. 

Η δρομολόγπσπ των Α/Α IC κατέστπσε τπ σιδπ

ροδρομικι'ι μεταφορά ουσιαστικό ασυναγώνιστπ 

γιο αποστάσεις 200 - 500 km. Η κυκλοφορία 

συρμών υψπλι'ις ποιότπτος και επ ιδόσεων και μά

λιστα σε μ ιό υποδομι'ι που κάθε άλλο παρά ευνο

εί τις πραγματικές τους δυνοτότπτες ( 1 60 km/h),  

έφερε γιο π ρώτπ φορά τον Έλλπνο επ ιβότπ σε ε

ποφι'ι με ένα άνετο, αθόρυβο και πολιτισμένο το

ξίδι που του π ροσφέρει μεγάλπ αξιοπιστία κα ι οι

σθπτι'ι μείωσπ των χρόνων διαδρομ ι'ις κα ι πορόλ

λπλα του παρέχει μιό ποικιλία ελκυστι κών προιό

ντων όπως οικονομικό εισιτι'ιριο πολλαπλών δια

δρομών (κάρτα IC 6 +  1 ) ,  πλεκτρονικι'ι κρότπσπ 

θέσπς, εστίοσπ υψπλι'ις ποιότπτος στπ θέσπ, τπ

λέφωνο εντός του τρένου καθώς και τα πακέτο Ο

ΣΕ - Hertz γιο φθπνι'ι ενοικίοσπ ουτοκινι'ιτων και 

το συνεργαζόμενο ξενοδοχείο ποιότπτος σε Αθι'ι

νο κα ι Θεσσολονίκπ . Τέλος, π ρέπει να σπμειωθεί 

π δρομολόγπσπ του πoπ-stop IC μεταξύ Αθι'ινος -

Θεσσολονίκπς με χρόνο 5 ώρες και 45 λεπτό. 

Οι πολύ υψπλές πλπρότπτες (άνω του 60% και 

τις μέρες οιχμι'ις 1 00%) σε συνδυασμό με 1π συ

γκριτικό χαμπλότερπ ενεργειοκι'ι κοτονόλωσπ 

(περίπου Ο. 9 λίτρο ανά χιλιόμετρο) και το μεγάλο 

βαθμό διοθεσιμότπτος συνέβαλλαν στπν επ ιτυχι'ι 

λειτουργία των Α/Α IC οπό πλευράς τεχνικι'ις κα ι 

εμπορι κι'ις εκμετόλλευσπς. Είναι χοροκτπριστικό 

ότι π υππρεσίο IC κατάφερε γιο πρώτπ φορά στο 

χρονικό του ΟΣΕ να διεισδύσει στπν πελατεία των 

ανταγωνιστών του. Το σχετικό διάγραμμα,  βασι

σμένο σε έρευνα του 1 990, δείχνει ότι περίπου το 

80% των επιβατών των IC ι'ιταν νέοι πελότες γιο 

τον ΟΣΕ. Πορόλλπλο, όλλπ έρευνα έδειξε ότι π 

σχετικό μ ι κρι'ι χωρπτι κότπτο των τετρόδυ μ ων Ν Α 

(συνεπ ικουρού μενπ και οπό το σωστό μέτρο τπς 

οπογόρευσπς ορθίων) δεν μπορεί να ικονοποιι'ι

σει τπ ζι'ιτπσπ που προσελκύουν οι  υππ ρεσίες IC 

(αυτός ι'ιτον και ο λόγος που π παραγγελία του ..... 

3 3  

' 
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3. Η πρώτη Α/Α 60 1/602 εικονίζετα ι στο σιδη
ροδρομικό σταθμό Berlin Ζοο στις 18 Δεκεμβρί
ου 1989, προερχόμενη οπό Αμβούργο στο πλαί
σιο παρουσίασης οπό την κατασκευάστρια κοινο
πραξία AEG Ι LEW. Αξίζει να σημειωθεί ότι ιι 
συγκεκριμένη διαδρομή, το μεγαλύτερο μέρος 
τπς οποίος διανύθηκε με ταχύτητες 160 km/h, 
καλύφθηκε σε 3 ώρες, 45 περίπου λεπτά συντο
μότερο οπό το κανονικά δρομολόγιο. (Φωτ.: 
AEG) 4. Η Α/Α 6 1 0/609 φωτογραφίζεται στο ΣΣ 
Έδεσσος στην διάρκεια τπς δοκιμαστικής δια
δρομής Θεσ/νίκης - Άγρα την 26n Σεπτεμβρίου 
1 989, τη στιγμή που υπερβαίνει την εμπορική 
αμαξοστοιχία που κατευθύνεται προς Κόμονο, 
ελκόμενη οπό τη μουσειακή σήμερα Α-302. 
(Φωτ.:  Α. Κλώνος) 7.  Η σύνθεση 61 1/6 12,  που 
εκτελεί το δρομολόγιο IC 41 Βόλου - Αθηνών 
στις 9 Ιουνίου 1996, φωτογραφίζεται στο 1 78ο 
χιλιόμετρο Αθήνας - Θεσ/νίκης, μεταξύ Αμφί
κλειος - Τιθορέος με φόντο τον Παρνασσό 
(Φωτ.: Κ. Πιπίνης) 

1 995 αφορούσε πεντόδυμες συνθέσεις).  Είναι 

σπμαντικό να αναφερθεί, ότι το μεγαλύτερο ποσο

στό αυτrΊς τπς υπερβάλλουσας ζr'nnσnς (eχcess 

demand) που διαρρέει α πό το τρένο και υ πολογί

στηκε περίπου στο 30% του π ραγματικού επ ιβα

τικού έργου των IC,  κατευθύνεται π ρος τα αντα

γωνιστικό του σιδηροδρόμου μέσα. 

Δεν είναι βέβαια όλα ρόδινα με τα IC. Τα τελευ

ταία δύο χρόνια,  οι καθυστερnσεις των δρομολο

γίων (φαινόμενο σπάνιο παλαιότερα) παρουσία

σαν σnμαντικrΊ αύξnσn, αφενός λόγω τnς υστέρη

σης στη συντrΊρnσn τnς γραμμrΊς, εξαιτίας ονε

πα ρ κών σχετικών κονδυλίων, αφετέρου λόγω των 

εν εξελίξει έργων εκσυγχρονισμού ,  παράγοντες 

που επέβαλλαν nλrΊθος βραδυποριών (γεγονός εί

να ι ότι τον τελευταίο καιρό nαρατnρrΊθnκε α ισθn

τrΊ μείωση των καθυστερrΊσεων που ξαναnλnσία

σαν τα επ ίπεδα του πρώτου μισού τnς δεκαετίας 

του 90, όταν κυμαίνονταν μεταξύ Ο και 1 0  λε

πτών). Από την άλλη πλευρό, n δεκαετrΊς συνεχrΊ 

χρrΊσn των Α/Α επέφερε μοιραία 

πρώτη επιλογn. 

Τώρα που οι υ π η ρεσίες IC μnnκαν πλέον στην 

ωρι μότητά τους, θα πρέπει να π ροετοι μαστούν για 

να αντιμετωπίσουν τις nροκλrΊσεις του σκληρού α

νταγωνισμού που αναπτύσσεται στον κύ ριο συ

γκοινωνιακό άξονα τnς χώρας με την απελευθέ

ρωση των αερομεταφορών, τn δρομολόγηση υ

περσύγχρονων διώροφων λεωφορείων με αντα

γωνιστικό εισιτnρια και τn θεαματικn βελτίωση 

τnς ασφάλειας στον ολοένα εκσυγχρονιζόμενο ο

δικό ΠΑΘΕ. Όλα αυτό πρέπει να οδnγrΊσουν τον 

ΟΣΕ στην ά μεση λrΊψn μ ιός σειράς μέτρων "αντε

n ίθεσnς", που σε γενικές γραμ μές συνίστανται 

στα εξnς: 

* 'Επίσπευση του εν εξελίξει προγράμματος α

νακαίνισης των Α/Α, με στόχο (α) την επαναφορά 

Α_ρίθμηση Συνθέσεων ( κατά την Άφιξη) 

της ελκυστικrΊς εικόνας των IC κατά τα π ρώτα χρό

νια τnς εκμετάλλευσης, τόσο στους επ ι βάτες όσο 

και στο κοινό γενικότερα και (β) την ελαχιστοποίη

ση των βλαβών που επ ιδρούν α ρνητικό στην αξιο

πιστία και τn διαθεσιμότητα των aυτοκινηταμαξών. 

* Νέα πακέτα προσφορών, βελτίωση του mar

keting και προπαντός υ ιοθέτηση μ ιός ευέλικτης τι

μολογιακrΊς nολιτι κnς, προσαρμοσμένης στη φύ

ση τnς πελατείας που καλείται να εξυnnρετrΊσει 

(αναφέρουμε χαρακτηριστικό την ανάγκη αναθε

ώρησης ταυ απαράδεκτα ακρ ιβού συμπληρώμα

τος για τις μ ι κρές διαδρομές και τnν ανάγκη δια

φοροποίησης των τιμολογίων κατά π μέρα και εnο

χrΊ ανάλογα με την αναμενόμενη ζrΊτnσn κλπ). 

* Ορθολογικοnοίnσn του πλέγματος δρομολογίων 

IC, καθιέρωση ανταποκρίσεων με τοπικούς συρμούς 

ποιότητας (n.χ. Railbus προς 

κάποια υ ποβάθμιση του ποιοτι

κού επ ιπέδου τους, γεγονός που 

επέδρασε α ρνητικό στις πληρό

τητες αρκετών δρομολογίων. 

DM (Βο'Βο') ιτ IT DM (Βο'Βο') Άφιξη 

διάφορες δευτερεύουσες κα

τευθύνσεις), επέκταση τnς υπη

ρεσίας IC προς τις γειτονικές 

Βαλκανικές πρωτεύουσες. 

Οι αμαξοστοιχίες IC αποτέλε

σαν προ δεκαετίας την π ρώτη 

σοβαρrΊ π ροσπάθεια του ΟΣΕ να 

π ροσεγγίσει το επίπεδο των π ρο

ηγμένων ευρωnαικών δ ικτύων 

κα ι αυτn n π ροσπάθεια nταν ο

μολογουμένως επιτυχημένη. Τα 

δρομολόγια IC στο βασικό άξονα 

ΑθrΊνας - Θεσσαλονίκης α ποτε

λούν σταθερό τn δεύτερη καλύ

τερη επ ιλογrΊ των μετακινούμε

νων για εργασία ( μετά το αερο

πλάνο), ενώ στο δίπολο ΑθrΊνα -

Λάρισα αποτελούν μακρόν την 

34 

Β' Θέση Α' Θέση/Βar Β' Θέση Β' Θέση 

60 1/602 601 1 608 1 6 1 6  1- 602 09.01 .90 ---
603/604 603 - 1 602 1 620 604 1 4 . 1 0.89 --

�5/606 605 1 603 1 62 1  606 1 1 .09.89 

607/608 607 1 6Q2__ 1 624 608 3 1 .08.89 

609/6 1 0  609 1 60 1  1 6 1 8  6 1 0  3 1 .08.89 

6 1 1/6 1 2  6 1 1 1 606 1 6 1 9  6 1 2  06. 1 0.89 --
6 13/6 1 4  6 1 3  1 6 1 0  1 623 6 1 4  1 4 . 1 0.89 

6 1 5/6 1 6  6 1 5  1 607 1 626 6 1 6  1 4. 1 1 .89 

6 1 7/6 1 8  6 1 7  1 604 1 6 1 7  6 1 8  22 . 1 1 .89 

6 1 9/620 6 1 9  1 605 1 625 620 09. 1 2 .89 

621/622 6 2 1  1 6 1 1 1 622 622 1 3 . 1 2 .89 

623/624 623 1 6 1 2  1 627 624 09.01 .90 

Από ιις παραπάνω συνΟέσεις, ακινη ιούν λόγω έλλειψης 
αν ιuλλακτικών τα κινητήρια 613, 614, 618 και τα ενδιάμεσα 1604 
και I 620 

DM ( Driν ing Motor) = Κινητήριο 
Π (lntcrιηcdiate Trailer) = Ενδιάμεσο Γυμουλκούμενο 

Η ολοκλrΊρωσn των έργων 

εκσυγχρονισμού υnοδομrΊς, n 

εισαγωγrΊ τnς ηλεκτροκίνησης 

και n nρομrΊθεια νέου τροχαί

ου υλικού υψηλών ταχυτrΊτων 

μέσω των Π ρογραμ ματικών 

Συμφωνιών θα μειώσει το χρό

νο διαδρομnς Αθnνας - Θεσ

σαλονίκης στις 4 ώρες περί

που, γεγονός που μπορεί να 

καταστnσει την υπηρεσία 

Ι nterCity κερδοφόρα κο ι α υτο

δύναμn μέσα στα πρώτα χρό

νια του 2 1 ου αιώνα. • 
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Κατηγορία: Δnζελόμαξα ελΙγμών-πορείας με 

δυνατότητα παλλαπλrΊς έλξnς 

Χώρα προέλευσnς/ΚατασκευαστrΊς: Ι απωνία/ 

M itsubishi 

Εύρος Γραμμής: 1 000 mm 

Τύπος: 48 ΒΒ Η 1 

Αρ. Σύμβασης: 2494/ 1 966 

Αρίθμnσn: 9401 -9420 

Μονάδες: 20 (σε κυκλοφορία: 1 9) 

Έτος κατασκευής και κυκλοφορίας: 1 96 7 

Ιδιοκτησία: ΣΕΚ - ΟΣΕ 

Απόβαρο: 45 t 

Βάρος σε τάξη πορείας: 48 t 

Βάρος κατ'άξονα: 1 2  t 

Διάταξη αξόνων: Β' Β' 

Διάμετρος τροχών: 860 mm 

Μέγιστη ταχύτητα πορείας: 90 km/h 

Ελιγμών: 50 km/h 

Ελάχιστη ταχύτητα συνεχούς λειτουργίας 

πορείας: 1 6, 2  km/h ελΙγμών: 9 km/h 

Αριθμός δnζελοκινnτήρων: 2 

Τύπος δnζελοκινnτήρα (Δ/Κ): General Motors 

7 1 Ν  δίχρονος 

Αριθμός κυλίνδρων: 8 σε δ1όταξn V 

Διάμετρος κυλίνδρων: 1 07 , 9  mm 

Διαδρομή εμβόλου: 1 2 7  mm 

Ταχύτητα Δ/Κ: 2 1 00 rρm 

Τύπος υnερτροφοδότn: BBC VTR 2 50 Η Ρ  

Ονομαστική ισχύς Δ/Κ: 322 , 5  σης 2 1 00 rpm 

Συνολική Ισχύς: 645 Η Ρ  

Μετάδοση κίνnσnς: Υδροδυναμ Ι κrΊ-Μ nχανΙκrΊ 

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: ΥδραυλΙκός 

μετατροπέας N igata τύπου DBG 1 1 5  

καψnχανΙκό κ1βώηο M itsubishi 

Ελκτική δύναμη στην ελάχιστη ταχύτητα 

συνεχούς λειτουργίας: 1 4.400 kgr 

Ελκόμενο βάρος σε ανωφέρεια με ταχύτητα 

10 km/h: 1 5  Ο/ΟΟ: 470 t 

20 Ο/00: 350 t 

25 ο/οο:  275 t 

Σύστημα πεδήσεως: πεπ Ιεσμένου αέρα 

αυτόματης καΙ ρυθμ Ιζόμενης πέδnς 

Westinghouse κα Ι κενού (καταργrΊθnκε) 

Πεδούμενο βάρος: 53 t σε κατόστασn 

πορείας, 50 t σε κατόστασn ελΙγμών 

Τύπος αεροσυμπιεστή: M itsu bishi  C 1 200 

Χωρητικότητες: 

Καύσιμο: 1 .2 50 ι (700 + 550) 

Λάδι λίπανσης: 120 kgr (2 χ 60) 

Λάδι υδρ.μετατροπέα: 80 kgr 

Νερό ψύξης Δ/Κ: 200 ι (2 χ 1 00) 

Άμμος: 120 ι ( 4 χ 30) 

Διαστάσεις: ΟλΙκό μrΊκος : 1 2 .040 mm 

Πλάτος: 2.600 mm 

Μέγιστο ύψος: 3 . 950 mm 

Απόσταση ομφαλών φορείων: 6 . 530 mm 

Έδρα: Μ ηχανοστάσΙο Πεφα1ώς ( Μ Π Ρ) 
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Παρατηρήσεις: Οι Δ/Υ M itsubishi εκτελούν 

ελιγμούς κα ι χρησιμεύουν σα μηχανές 

εφεδρείας σε όλα τα μηχανοστάσια και τους 

σταθμούς μηχανών του δικτύου Πελοποννnσου.  

Εξασφαλίζουν επίσης κα ι ελαφρές τοπικές 

αμαξοστοιχίες ( Π ύ ργου-Ολυ μπίας, Καλαμάτας

Κυ παρισσίας, Καλαμάτας-Πάτρας και 

παλιότερα Π ύ ργου-Κατακώλου ,  Καβασίλων

Κυλλιlνης, Καλαμάτας-Τ ριηόλεως "μεικτό"). Σε 

δι πλιl έλξη ι'ιταν επικεφαλιlς εμπορικών 

αμαξοστοιχιών. Τέσσερις από αυτές (94 1 6-

9 4 1 9 )  μεταφέρθηκαν την περίοδο 1 977-1 979 

στο Βόλο, όπου εκτελούσαν δρομολόγια στη 

γραμμι\ Βόλου-Παλαιοφαρσόλου-Καλαμπάκας 

μέχρι το 1 998. Ηδη οι τρεις επέστρεψαν : η 

94 1 9  εντάχθηκε κα ι πόλι στη δύνα μ η  της ΔΠΠ 

κα ι οι 94 1 6  κα ι  9418 βρίσκονται στο 

Εργοστάσιο Πε ιραιά για τις απαραίτητες 

τροποποιnσεις κα ι επισκευές. Μόνο η 94 1 7 ,  

που καταστράφηκε από πυρκαίό,  αναμένει 

εκποίπσπ στο Βόλο. Στο Θεσσαλικό δίκτυο 

κυκλοφορούσαν με δύο συγκρουστnρες και 

χωρίς αντλία κενού .  Η αντλία κενού 

αφαι ρέθηκε και α πό τις υπόλοιπες, όταν 

π ρόσφατα κατ α ργι\θη κε η πέδη κενού στην 

Πελοπόννησο. Η μέση ημερnσια διαθεσιμότητά 

τους κυμαίνεται στις 1 4 , 5  μονάδες σε σύνολο 

1 7  μονάδων σύμφωνα με το Α' εξά μηνο του 

1 999 . •  

Πηγές : Αρχείο ΔΕΛ κοι ΔΕΡ/ΟΣΕ 
Συλλογή στοιχείων : Απόστολος Κουρμπέλης 
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το Mϋlheim είναι μια πόλπ 1 80.000 
περίπου κατοίκων, κτιαμένπ στπν πε
ριοχr'ι του ποταμού Ruhr, στπ βορειο
δυτικr'ι Γερμανία. Είναι γνωστr'ι για τα 

ανθρακωρυχεία τπς, αλλά κα ι για τις όμορφες ε
ξοχές τπς στις όχθες του Ruhr .  Γειτονεύει με τις 
πόλεις Esseπ ,  Duisburg και Oberhauseπ, διαθέ
τει μ ικρό αεροδρόμιο κα ι είναι π πατρίδα των 
γνωστών, για τις καλές τιμές τους, γερμανικών 
suρer-market ALDI . Σιδπροδρομικό εξυπ πρετεί
τα ι από πλr'ιθος π ροαστιακών και τοπ ι κών τρέ
νων, ενώ κάποια Ι ΝτΕRCΙτγ και EU ROCITY ό
πως το IC 8 1 2  WEΠERSτEI N που συνδέει το 
Αμβούργο με τπ Βαυαρία κα ι το l π πsbruck, 
σταθμεύουν καθπμερινό στον κεντρικό σταθμό. 
Το Mϋlheim είναι λοιπόν μια απλr'ι , μ ικρr'ι και r'ι
συχπ γερμανικr'ι πόλπ και μr'ιπως είναι καλύτερα 
να τπν αφr'ισουμε στπν πσυχία τπς; Και γιατί το 
Mϋlheim ν'απασχολr'ισει τπ στr'ιλπ 'ΆΠΟΠΟΛΗ" 
του περιοδικού μας παραμονές του 2000 ; Η α
πόντπσπ είναι τόσο απλr'ι: Στο Mϋlheim των 
1 80.000 κατοίκων κινούνται τραμ από 4 διαφο
ρετικές πολεις! Και πιο συγκεκριμένα, εκτός των 
τραμ τπς ετα ι ρείας μεταφορών του Mϋlheim, 
στις ρόγες τπς πόλπς κινούνται τα τραμ του 
Esseπ ,  του Duisburg κα ι του Oberhauseπ ! Και ό
λα αυτό συμβαίνουν κάτω από τπν ομπρέλλα του 
ενια ίου συστr'ιματος αστικών κα ι π ροαστιακών 
διαδρομών τπς πυκνοκατοικπμένπς και βιομπχα
νικr'ις περιοχr'ις Rheiπ-Ruhr,  του γνωστού VRR. 
Αλλά ας δούμε τα π ράγματα από τπν αρχr'ι! 

ΚΑθΕ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ή ΑΡΧΗ ΗΜΙΣΥ 
ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ; 
Στις 9 Ιουλίου του 1 897 οι κάτοικοι του 
Mϋlheim ξύπνπσαν να πόνε στπ δουλειά τους ό
πως κάθε μέρα . Αλλά το συγκεκριμένο πρωινό 
r'ιταν ξεχωριστό, ιστορικό 1 
Τα πρώτα 7 ολοκαίνουργια πλεκτρικό τραμ κα
τασκευr'ις Kummer & Cie τους περίμεναν κα μα
ρωτό στις αφετπρίες τπς πρώτπς πλεκτροκινού
μενπς γραμμr'ις τπς πόλπς, μr'ικους 1 2 , 5  χιλιο-

μέτρων από το Kahleπberg στο Oberhauseπ μέ
σω τπς αγοράς τπς περιοχr'ις του Δπμαρχείου 
τπς πόλπς κα ι τπς γειτονιάς Styrum. Η εποχr'ι 
τπς α ίγλπς του ατμr'ιλατου τραμ που ένωνε το 
Du isburg με το Broicl1 αλλά κα ι των ιππ r'ιλατων 
τραμ άρχιζε να ξεθωριάζει .  Ήδπ το 1 900 ο στό
λος των πλεκτροκίνπτων οχπμότων αυξr'ιθπκε σε 
23 κινπτr'ιρια και 1 0  ρυ μουλκούμενα, ενώ το δί
κτυο επεκτεινόταν σταδιακό . Ο σταθμός 
Eppiπghofeπ στο κέντρο ανακατασκευόστπκε 
(σr'ιμερα είναι ο κεντρι κός σιδπ ροδρομ ι κός 
σταθμός τπς πόλπς) ενώ το 1 9 1 1  εγκαινιόστπκε 
π γέφυρα Schlossbrϋcke στο Ruhr ,  γεγονός που 
επέτρεψε τπν τροχιοδρομικr'ι ένωσπ του Mϋlheim 
με το π ροάστιο Saarπ.  Το 1 9 1 4  ο στόλος α ριθ
μεί 68 κινπτr'ιρια οχr'ιματα και 43 ρυμουλκούμε
να . Παρά τις δυσκολίες του Α' Παγκοσμίου Πο
λέμου το δίκτυο κατάφερε να βελτιωθεί. Στις 3 
Ιουλίου του 1 9 1 6  έγινε π πρώτπ κοινοπραξία 
μεταξύ του Esseπ κα ι του Mϋlheim με τα εγκαί
νια τπς γραμμr'ις 1 8 ,  που ένωσε τπν πλατεία 
Kopstadtplatz του Esseπ με τπν περιοχr'ι 
Rathausmarkt του Mϋlheim, μέσω Heisseπ,  ενώ 
στις 1 2  Σεπτεμβρίου του 1 9 1 7  το προάστιο 
Raffel berg ενώθπ κε με το δίκτυο. Με το τέλος 
τπς βιομπχανικr'ις κρίσπς, που r'ιpθε σα συνέπεια 
του πολέμου, τα πράγματα άρχισαν να εξελίσσο
ντα ι με π ραγματικό γοργούς ρυθμούς1 Το 1 924 
επεκτείνεται π γραμμr'ι από το Holthauseπ μέχρι 
το Κεντρικό Νεκροταφείο τπς πόλπς, ενώ ανά
μεσα στο 1 92 7  κα ι το 1 928 το μ ικρό αεροδρό
μ ιο του Mϋlheim, που εξυππρετεί μέχρι σr'ιμεpα 
και το Esseπ ,  συνδέετα ι τροχιοδρομ ι κό με το κέ
ντρο τπς πόλπς. Τπν ίδια χρονιά 20 νέα ρυ μουλ
κού μενα οχr'ιματα εντάσσοντα ι στο στόλο κα ι ο
νομάζονται Polsterwageπ ( "βαγόνια-μαξιλά
ρια"), μιός κα ι οι βελτιωμένες αναρτr'ισεις τους 
προσφέρουν συνθr'ικες πολύ όνετπς μεταφορός1 
Το 1 939 ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος απλώνει τα 
σύννεφό του πάνω από τπν Ευρώππ κα ι ο aντρι
κός πλπθυσμός του Mϋlheim καλείται στπν υππ
ρεσία του γερμανικού στρατού .  Οι γυναίκες ό-

μως,  όσπ ώρα δεν έπλεκαν πουλόβερ και κάλ
τσες, έμαθαν να οδπγούν τα τραμ,  να τα επι
σκευάζουν και να διαχειρίζονται τα οικονομ ικό 
τους κι έτσι το δίκτυο συνεχίζει τπ λειτουργία 
του κανονικό1 Και οι παλιοί θυ μούνται ότι ο ι  κυ
ρίες του Mϋlheim τα κατάφεραν πολύ καλό! Οι 
βομβαρδισμοί τπς βιομπχανικr'ις περιοχr'ις του 
ποταμού Ruhr  άρχισαν να δυσκολεύουν τπ λει
τουργία του δικτύου. Ετσι στις α ρχές του 1 945 
το πμ ι κατεστραμμένο δίκτυο διακόπτει τπ λει
τουργία του, ενώ 33 οχr'ιματα μόνο επιβίωσαν 
των καταστροφών. 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΕΥΓΕΙ, ΤΟ ΤΡΑΜ ΕΠΙΣΥΡΕΦΕΙ! 
Το 1 94 5  ο πόλεμος τελε ιώνει κα ι σε όλο τον 
πλανr'ιτπ οι άνθρωποι βγαίνουν δειλό δειλό από 
τα συντρίμμια και τις στάχτες και αναζπτούν τπ 

. νέα εποχr'ι τπς Ειρr'ινπς! 
Στο Mϋlheim τα ενοπομείναντα τρα μ ,  σε μ ι  σ α
συνr'ιθιστπ γι 'αυτό κοινωνι κr'ι υ π π ρεσία , μεταφέ
ρουν μέρα-νύχτα τα μπάζα των βομβαρδισμένων 
και γκρεμ ισμένων κτπρίων τπς πόλπς. Το 1 946,  
πέντε νέα οχr'ιματα κατασκευr'ις KSW εμφανίζο
νται στο Mϋlheim. Το δίκτυο μ r'ινα με το μr'ινα α
ποκαθίσταται κα ι  στις 29 Νοεμβρίου του 1 9 5 1  
π πρώτπ μεταπολεμ ι κr'ι επέκτασπ είναι γεγονός, 
καθώς το προάστιο Dum pteπ αποτελεί το νέο 



προορισμό των τραμ.  Από το 1 954 ως το 1 955 
αγοράζονται τα πρώτα Grossraumzϋgeπ (συρμοί 
υ ψ πλrΊς χωρπτι κότπτας) κα ι το 1 95,8 το πρώτο 
αρθρωτά τρα μ ,  όλα κατασκευnς DUWAG, που 
εξυ ππρετούν τις γραμμές 1 04/1 1 4  μέχρι το 
Esseπ. Το 1 962 κατασκευάζεται στο Broich το 
"Betriebshof", δπλαδn οι εγκαταστάσεις των 
τρα μ ,  με αμαξοστάσιο, χώρους στάθμευσπς και 
συντnρπσπς κα ι μπχανου ργείο επ ισκευών. Η δε
καετία του '60 σπμαδεύτπκε από μ ι κρές επεκτά
σεις γραμμών, αλλά και από τις π ρώτες περικο
πές προσωπικού στα πλαίσια τπς πολιτικnς εξυ
γίανσπς τπς ετα ι ρείας μεταφορών τπς πόλπς του 
Mϋlheim. Είναι χαρακτπριστικό ότι υπιlρξαν και 
γραμμές που έκλεισαν τπν ίδιο περίοδο! Στις 5 
Απριλίου του 1 9 7 1  εγκαινιάζετα ι και π κοινο
π ραξία με τπ γειτονικn πόλπ Oberhauseπ. Η πο
λιτικn περι κοπών δεν επιτρέπει τον εκσυγχρονι
σμό κι έτσι ο στόλος εμπλουτίζετα ι με μεταχειρι
σμένα οχιlματα, το 1 966 με 7 κινπτnρια και 3 
ρυμουλκούμενα οπό τπ StOAG του Oberhauseπ, 
5 ρυμουλκού μενα υ ψπλrΊς χωρπτι κότπτας από 
τπ BOG ESTRA του Boch u m  κα ι τoυ 
Gelseπkircheπ το 1 9 7 1  κα ι 5 οχnματα το 1 9 7  4 
από τπ Στουτγκάρδπ .  Ηταν καιρός πια για τπν α
νανέωσπ του τροχαίου υλικοω 

19]6 : ΤΑ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΟ MULHEIM! 
Ήδπ α πό το 1 97 4 το τραμ στο Mϋlheim ξεχωρί
ζουν με τα νέα τους χρώματα, κίτρινο, όσπρο 
κα ι γκρ ι .  Το π ράσινο χρώμα είναι παρελθόν. Αλ
λά είναι το 1 976 π χρονιό ,  που σπμάδεψε τον 
εκσυγχρονισμό των αστι κών μεταφορών στο 
Mϋlheim. Μαζί με τις πόλεις Esseπ ,  Bochum κα ι 
Bielefe ld ,  το Mϋlheim αποκτc] το νέο τύπο τρα μ ,  
τον τ ύ π ο  Μ τπς εταιρείας DUWAG. 1 8  οχnματα 
ακροβολίζοντα ι στις ράγες τπς πόλπς και οπό 
τπν π ρώτπ κιόλας μέρα του έτους 1 976 αλλά
ζουν ριζικά το πρόσωπο των αστικών και πμιο
στικών μετακινnσεων. Μεταξύ τους και το πρω
τότυπο όχπμα 282, εξοπλισμένο με aσύγχρο
νους τριφασικούς κινπτnρες! Τα νέα οχnματα ε
ξυ ππρετούν μέχρι σnμερα τπ μετρικού πλάτους 
γρα μ μ ιl 1 02 ,  που διατρέχει τπν πόλπ από βο
ρειοανατολικά προς νοτιοδυτικά. Ο εκσυγχρονι
σμός βάζει τπν εταιρεία Stadtνerkehr Mϋlheim 
aπ der Ruhr σε καλό δρόμο. Από το 1 977 ως το 
1 979,  π γρομ μ ιl οπό τον κεντρικό σιδπροδρομι
κό σταθμό μέχρι το Esseπ ,  π γραμμn U l 8  που 
λειτουργεί ως κοινοπραξία των τις δύο πόλεων, 
μετατρέπεται σε κανονι κού εύρους. Το Mϋlheim 
συμμετέχει με 7 αχnματα τύπου Β ,  κατασκευnς 
1 976- 1 985,  ενώ στπν κοινοπραξία προστίθε
νται κα ι οι γραμμές U l l  και U 1 7 .  Το 1 99 1  τα 
νέα υπερσύγχρονα εξαξο\/ι κά οχnματα χαμπλού 
δαπέδου κοτασκευnς DUWAG-EEF εμφανίζο
νται στις πόλεις τπς περιοχnς Rhei π-Ruhr. Το 
M u l heim σε συνεργασία με τα Oberhauseπ αγο
ράζουν 1 0  από α υτά τα οχnματα (τύπου 
MGT6D) κα ι τα εντάσσουν στπν εκμετάλλευσπ 
τπς γραμμnς 1 1 2 ,  που ενώνει τις δύο πόλε ις. 

_.,.,..._ Ι ·  

Τα π ρώτα 4 με αρίθμπσπ 201 -204 ανnκουν στο 
Mϋlheim και  τα υ πόλο ιπα ,  205-2 1 0 ,  στο 
Oberhauseπ. 

STADMIΠE : ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜ
ΒΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΥΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Όλες οι γραμμές τπς πόλπς του Mϋlheim, αλλά 
κα ι οι γραμμές σύνδεσπς με τις γειτονικές πό
λεις τέμνοντα ι στο ιστορικό κα ι εμπορικό κέντρο 
τπς πόλπς, το Stadtmitte, είτε επιφανειακά είτε 
υπόγε ια .  Βασι κές γραμμές όπως π U 1 8  του 
Esseπ, π 901 που συνδέει εδώ και πολλές δε
καετίες το Mϋlheim με το γειτονικό Duisburg και 
π 1 02 που διασχίζει τπν πόλπ από τα ΒΑ προά
στιά τπς ως τα ΝΑ, είναι υπογειοπαιπμένες σε 
νέες σnραγγες, που ολοκλπρώθπκαν τπν τελευ
ταία διετία . Υποδειγματι κές αφετπρίες στο 
Stadtmitte όπου συναντούντα ι κάθε 1 Ο λεπτά 
τραμ από διαφορετικές πόλεις, διδάσκοντας τπν 
άνεσπ , τπν οι κονομία και τπ λειτουργι κότπτα στις 
μεταφορές των σύγχρονων πόλεων. Ο συνδυα
σμός των λεωφορείων και των τραμ γίνεται επί
σπς στο Stadtmitte αλλά και σε κάθε τέρμα των 
γραμμών τραμ.  Τα λεωφορεία τπς πόλπς του 
Mϋlheim συνεργάζοντα ι άψογα με τα μέσα στα
θερnς τροχιάς τπς πόλπς για πάνω από 50 χρό
νια τροφοδοτώντας και αποσυμφορώντας τις κα
θπμερινές διαδρομές των τρα μ .  Αλλά και το πέ
ρασμα μερικών γραμμών από το υπόγειο επίπε
δο του κεντρικού σιδπροδρομικού σταθμού εξα
σφαλίζει τπν άνετπ μετεπ ι βίβασπ στα τρένα ταυ 
DB AG προς όλες τις κατευθύνσεις, κοντινές n 
μακρινές. Και δεν παραλέιπεται ότι το μ ικρό αε
ροδρόμιο τπς πόλπς, που εξυ π πρετεί κυ ρίως το
π ικά ιδιωτικά δρομολόγια κα ι ε ιδ ικά αεροσκάφπ 
συνδέετα ι επίσπς με το κέντρο του Mϋlheim με 
τπ γρα μ μ n  1 1 0,  που εξυ π πρετείται από τα 13 α
νακατασκευασμένα οχnματα με αρίθμπσπ 2 5 1 -
264, κατασκευnς 1 958- 1 964. 

Η ΑΥΓΗ ΤΟΥ 2000 
Με 32,4 χιλιόμετρα γραμμών τραμ μόνο στα ό
ρια του Διlμου του, το Mϋlheim aπ der Ruh r, πε
ρι μένει το έτος 2000 χωρίς να φοβάτα ι οποιον
διlποτε ιό των μεταφορών, που μπαρει ν'απα
σχολεί άλλες πόλεις στπν Ευρώππ . . .  Με μελέτες 
επεκτάσεων αλλά κα ι νέων γραμμών εξελίσσσε
τα ι συνεχώς. Ταξιδεύοντας κανείς στ π ν περιοχn 
Rheiπ-Ruhr  βρίσκετα ι εντός των ορίων του συ
στnματος VRR ( Verkehrsνerbuπd Rheiπ-Ruhr  ) ,  
και α πολαμβάνει ένα α π ό  τα υψπλότερα επίπε
δα αστικών κα ι προαστιακών συνδυασμένων με
ταφορών στον κόσμο. Η περιοχn είναι έντονα 
πυκνοκατοικπμένπ και τα όρια μεταξύ των διl
μων είναι πλέον δυσδιάκριτα, καθώς τα μέσα 
μαζικnς μεταφοράς δεν αναγνωρίζουν πιά σύνο
ρα μεταξύ των πόλεων. 
Παραμονές του 2000, ο συντάκτπς θα nθελε 
να μοι ραστεί μαζί με τους αναγνώστες μ ια  κα
Μ ευχn για τπν ταλαιπωρπ μένπ α πό υποσχέσε ις 
και αναβολές Αθnνα και π ροσφέρει το παρό
δειγμα μιας μ ικρnς πόλπς, που διαθέτει ένα ά
ψογο δίκτυο αστικών κα ι πμ ιαστικών γραμμών 
τραμ ,  εξασφαλίζοντας έτσι τπν καλύτερπ δυνατn 
μεταφορά των δπμοτών αλλά και των επ ισκε
πτών τπς. Μ nπως άλλωστε π δουλειά ενός τραμ 
δεν είναι π κοινωνικn υππρεσία προς το επ ιβα
τικο κοινό του n μnπως το χρέος ενός Διlμου αλ
λά και του Κράτους δεν είναι το υψπλό επίπεδο 
μεταφορών μέσα κι έξω από τις πολεις ; 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικn παροχn. Οι Δπ
μότες που σέβονται π ρώτα τον εαυτό τους και 
μετά το κοινό συμφέρον πρέπει να τπν απα ιτούν 
κα ι όχι να τπν περιμένουν ι 
Απαιτώντας το τραμ του 2000 . . . . .  

Ο συντάκτης ευχαριστεί την κυρία Σάντρο 

Δόμβρου για την πολύτιμη βοήθειά της στις 

μεταφράσεις από γερμανικά κείμενα. 

1. Τραμ τύπου MGT6D της πόλης του Mϋlheim, 
καθώς προσεγγίζει το ιστορικό κέντρο της 
πόλης. 2 .  Τραμ τύπου Μ της πόλης του Essen, 
ξεκινώντας από το κέντρο του Mϋlheim 
(Stadtmitte) προς το κεντρικό νεκροταφείο. 3. 
Τραμ τύπου MGT6D της πόλης Oberhaυsen ενώ 
τερματίζει στην πλατεία Kaiser του Mϋlheim. 4. 
Τραμ τύπου Β της πόλης Duisburg, περνά από 
το εργοστάσιο της Thyssen, επί της γραμμής 
901 προς τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό 
του Mϋlheim. (φωτ. M.Werπing) 5. Ραντεβού 
δύο πόλεων σε μια άλλη! Τραμ του Oberhausen 
και του Essen στην πλατεία Kaiser του Mϋlheim. 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΜ ΣΤΟ MULHEIM ΑΝ DER RUHR 
1 02 Uhleπhorst ( Μετρικού εύρους) 
1 04/1 1 4  M H/Hauptfriedhof-Aktieπstrasse-

E/Vol kshochschule ( Μετρικού εύρους) 
1 1 0 Flughafeπ-Frieseπstrasse ( Μετρικού εύ

ρους) 
1 1 2 M H/Kaiserplatz-OB/Sterkrade (Μετρικού 

εύρους) 
901 M H/Stadtmitte-DU/Koπig-Heiπrich-P iatz 

( Κανονικού εύρους) 
U 1 8  M H/Hbf -E/H bf-E/BerliπerPiatz ( Κανονι

κού εύρους) 

ΜΗ = Mϋlheim a . d . Ruhr  
ΟΒ = Oberhauseπ 
Ε = Esseπ 
DU = Duisburg 
BOGESTRA = Bochum - Gelseπkircheπ 

Strasseπbahπ 
StOAG = Stadt Oberhauseπ AG 8 

ΠΗ ΓΕΣ : Nahνerkehr aπ Rhein und Ruhr - Special Νο 

3 ,  1998. Verbυndfahrplan Schnellνerkehr 

1999/2000 - VRR, 1999 
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ΣΙ!ΛΙΔΙ!Σ IΣΤΟΡΙΑΣ 

The Railway is Dead, ι I ong I ive The Railway• 
Κράτους. Ο σιδπρόδραμας αποτελεί βασικό ερ

γαλείο για τπν Ανοικοδόμπσπ μιάς διαλυμένπς 

Ευρώππς, π οικοναμ ικrΊ και πολιτικrΊ κατάστασπ 

τπς οποίας αναγκάζει και τις τελευταίες από τις 

μεγάλες ιδιωτικές σιδπροδρομι κές ετα ι ρίες του 

παρελθόντος να περιέλθουν στο Κράτος που α

ναλαμβάνει τπν τύχπ του σιδπροδρόμου , στπ μεν 

ΔυτικrΊ Ευρώππ ως εγγυπτrΊς τπς επ ι βίωσrΊς του ,  

στπ δε ΑνατολικrΊ ως "αντιπρόσωπος του Λαού". 

Στο διεθνές σκπνικό, ο ι  a ποικίες διεκδικούν π μί

α μετά τπν άλλπ τπν ανεξαρτπσία τους. Στπ Λα-

Αποτιμώνταc; το Σιδη ρόδρομο στον 20ο αιώνα 

Του Γιάννη Ζαρταλούδη Γ υρίζοντας π ίσω, στπν αυγrΊ του α ιώνα 

που φεύγει, το μέλλον του αιδπ ρόδρο

μου φαντάζει πιό α ιαόδοξο από ποτέ. 

Το τρένο κουβαλά 70 χρόνια ωρι μότπ

τας και αδιαφιλονίκπτπς κυριαρχίας στις χερσαίες 

μεταφορές κα ι συνεχίζει να εξα πλώνεται σε ολό

κλπρο τον πλανrΊτπ. Π ροσλαμβάνει νέες τεχνολο

γίες, παρέχει νέες υππρεσίες κα ι επεκτείνει τις ε

π ιχειρπματικές του δραστπριότπτες. Απολαμβάνει 

το σεβασμό των πελατών του, π ροσδίδει κύρος 

στους εργαζομένους του κα ι αποδίδει μέρισμα 

στους μετόχους του. Μετακινεί πλπβείους και βα

σιλιάδες, διανέμει τπν αγροτικrΊ & βιομπχαν ικrΊ πα

ραγωγrΊ, μεταφέρει τον πλούτο των Αποικιών κα ι 

στπρίζει τα στρατπγ ικά σχέδια των Μεγάλων Δυνά

μεων τπς εποχrΊς. Διακρατικοί και διεθνείς οργανι

σμοί ρυθμ ίζουν τις σχέσεις των σιδπ ροδρομικών ε

πιχειρrΊσεων κα ι τυποποιούν κανονισμούς τεχνι

κrΊς και εμπορι κrΊς εκμετάλλευσπς. Τα μrΊκας του 

δ ικτύου μ ιάς χώρας αποτελεί δείκτπ ανάπτυξπς 

και ο σιδπράδραμος είναι ένας πρώτπς τάξεως ερ

γαδότπς . Το 1 920 στα δίκτυα των ΗΠΑ -συνολι

κού μ rΊ κους 500.000 km- απασχολούνται δύο ε

κατομμύρια εργαζόμενοί .  

Η βιομπχανικrΊ ανάπτυξπ, π συσσώρευσπ ταυ 

πλούτου και οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις υ πα

γορεύουν το σχrΊμα εκμετάλλευσπς των δικτύων. 

Στις ανετπυγμένες χώρες είναι έντονπ π δραστπ

ριοποfπσπ των ιδιωτικών σι-

δπροδρομ ικών ετα ι ριών, 

είτε σαν ιδιακτrΊτες είτε σαν ανάδοχοι .  Από τπν άλ

λπ πλευρά, το Κράτος αποτελεί ένα σπμαντικό op

erator εκεί όπου το επ ι βάλλουν είτε ο ικονομ ικοί 

λόγοι ,  είτε πολιτι κές σκοπιμότπτες. 

Μεγάλα δίκτυα απορροφούν μ ικρότερα rΊ/και 

συγχωνεύονται με άλλα δπμιου ργώντας νέες κα ι 

μεγαλύτερες ετα ιρίες που διαθέτουν σπμαντικrΊ ο ι

κονομ ι κrΊ και πολιτικrΊ δύναμπ και ουσιαστικά μο

νοπωλούν τις χερσαίες μεταφορές. Στις ΗΠΑ των 

αρχών του 20ου αιώνα, π l πterstate Commerce 

Commissioπ, ενοχλπμένπ α πό το μονοπώλιο του 

τρένου, αποφασίζει να παράσχει γεναιόδωρπ βο

rΊθεια στπν οδικrΊ και ποτά μ ια  συγκοινωνία επεν

δύοντας μεγάλα ομοσπονδιακά κεφάλαια στις α

ντίστοιχες υ ποδομές. Στπ Βρετανία του 1 92 3 ,  οι 

περίφπμοι "Big Four' θα υ ποκαταστrΊσουν 123 α

νεξάρτπτες σιδπροδρομικές εταιρίες, σε μ ιό χώρα 

όπου ο ιδιωτικός σιδπρόδρομος, ελλείψει αντιπά

λου, aνταγωνιζόταν τον εαυτό του. ΑυτrΊ π αφελrΊς 

υ περανόπτυξπ του δικτύου τπς Γ π ροιάς Αλβιόνας 

θα πλπ ρωθεί ακριβά στπ δεκαετίο 1 960- 1 970 ό

ταν ο διαβό πτος Dr. Beechiπg θα καταργrΊσει 

1 2 .000 km γραμμrΊς. Αντίθετα , οι σιδπροδρομι

κές επ ιχειρrΊσεις τπς Ηπει ρωτικrΊς Ευρώππς, κρα

τικές και μrΊ, έχουν διακριτούς ρόλους στο πλαίσιο 

ενός "εθνικού" δικτύου. 

"Ηδπ οπό τις α ρχές τπς δεκαετίας του 1 920,  π 

παρουσία του αυτοκινrΊτου στπ βιομπχαν ικrΊ Δύσπ 

είναι έντονπ και οι σχέσεις του με το σιδπ ρόδρομο 

αποτελούν αντικείμενο αρκετών συνεδρίων. Το 

1 929, στις ΗΠΑ αντιστοιχεί ένα αυτοκίνπτο για 

κάθε 5 κατοίκους, στπν Αγγλία 1 :3 5 ,  στπ Γαλ

λία 1 :38 και  στ π Γερμανία 1 :  1 1 1 . Όμως π χρrΊ

σπ του αυτοκινrΊτου εκτονώνεται συνrΊθως εντός 

των ορίων των αστικών κέντρων κα ι δε φαί

νεται να μπορεί να αποτελέσει εναλλακτι-

κό συγκοινωνιακό μέσο ι κανόνα α πει

λrΊσει τα π ρωτεία του σιδπροδρό

μου, ιδιαίτερα στις υπεραστι

κές μεταφορές. 

Οι ανυπολόγιστες κατα

στροφές που υπέστπ το 

Ευρωπαικό δίκτυα στπ διάρ-

τινικrΊ ΑμερικrΊ, ΑφρικrΊ, ΝοτιοανατολικrΊ Ασία , Ιν

δίες, οι σιδπρόδρομοι που αφrΊνουν πίσω τους οι  

Ευρωπα ίοι Αποι κιοκράτες, εθνικοποιούντα ι .  Στπ 

συντριπτικrΊ πλειοψπφία των χωρών του πλανrΊτπ , 

το Κράτος είναι πλέον ο νέος operator. 

Το "σιδπροδρομ ικό θαύ μα" τπς μεταπολεμ ικrΊς 

Δύσπς ονομάζεται δπζελάμαξα και έρχετα ι να αντι

καταστrΊσει τον "παρωχπμένο" ατμό. Η νέα μ πχανrΊ 

συνοδεύετα ι από επιθετικό έως ανrΊθικο market

i πg, είναι καθαρrΊ και εύ κολπ στο χειρισμό τπς, έ

χει υ ψπλrΊ ελκτικrΊ δύνα μ π  στις χαμ πλές ταχύτπτες, 

μπορεί να λειτουργrΊσει σε πολλαπλrΊ ζεύξπ κα ι υ

πόσχετα ι χαμπλό κόστος συντrΊρπσπς και υ ψπλrΊ 

διαθεσιμότπτα. Το πετρέλα ιο είναι φτπνό και ά

φθονο, οι  χρπματοοι κονομικοί όροι των προμπ

θειών σκανδαλωδώς ευνοϊκοί και ο ι  κατασκευα

στές εγγυώνται πλrΊρπ τεχνικrΊ υ ποστrΊριξπ. 

Κα ι π aτμάμαξα; Ύστερα από 1 20 χρόνια εξέ

λιξπς και αδιαφιλονίκπτπς παντοδυνα μ ίας παρα

μένει μ ιά  μπχανrΊ με βαθμό απόδοσπς εξωφρενικά 

χαμπλότερο από αυτόν που επιτρέπουν οι νόμοι 

τπς Θερμοδυναμ ι κrΊς, σπμάδι πως οι μπχανικοί του 

ατμού δεν rΊξεραν πώς π ραγματικά δουλεύουν οι 

μ πχανές τους. Ο πως το έθεσε ο seπior Parta : "τπν 

aτμάμαξα δεν τπν έφαγε π μαφία του ΝτrΊζελ αλλά 

π μαφία του Ατμού". Ο συντπρπτικός αμερικανικός 

σιδπρόδρομος περνάει "εν μιά νυκτί" στπ δπζελο

κίνπσπ , το π ραγματικό κόστος τπς οποίας δε θα το 

μάθουμε ποτέ. Η περιβόπτπ "Diesel Reνolutioπ" εί

ναι εξαγώγιμο προϊόν και καθώς οι συσχετισμοί 

δυνάμεων στπν αμερικανικrΊ σιδπροδρομικrΊ βιο

μπχανία αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν υπέρ των ά

σπονδων φιλενάδων -Geπeral Electric και Geπeral 

Motors - εκείνες στρέφονται στον Τρίτο Κόσμο. 

"Οι aτμάμαξες είναι το τελευταίο α πομεινάρι τπς Α

ποικιοκρατίας, ξεφορτωθείτε το και είστε ελεύθε

ροι" .  Χώρες φτωχές, με συναλλαγματικrΊ α ιμορρα

γία και διεφθαρμένα καθεστώτα , με ενεργειακrΊ ε

ξάρτπσπ και χαμπλrΊ τεχνογνωσία , πέφτουν τελικά 

στπν παγίδα. Στπν Ευρώππ,  π οικεία σιδπροδρομι

κrΊ βιομπχανία δεν μ πορεί παρά να βαδίσει στο 

δρόμο που άνοιξαν οι υπερατλαντικοί σύμμαχοι. 

Στα χρόνια που ακολουθούν, π παραδοσιακrΊ σχέ-

κεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέ- σπ δι κτύου - κατασκευαστrΊ θα αλλάξει μιά γιά πά-

μου δε θα μ πορούσαν να αντιμετωπι- ντα . Ο "παλιός καλός σιδπρόδρομος" σχεδίαζε το 

στούν χωρίς τπ δραστικrΊ επέμβασπ του τροχαίο υλικό που θεωρούσε κατάλλπλο για τις α-



νάγκες του κο ι π βιομπχανία απλά το κατασκεύα

ζε. Απά εδώ και στο εξι'ις,  π βιομπχανία θα σχεδιά

ζε ι ,  θα κατασκευάζει και θα υ ποστ π ρίζε ι .  Ο σιδπ

ράδρομος καλείται απλά να διαλέξει κα ι να πλπρώ

σει το λογαριασμό. 

Το α υτοκίνπτο είναι ο μεγάλος κερδισμένος του 

2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Ταυτισμένο με τπν αί

σθπσπ τπς ελευθερίας, τπς οικονομ ικ ι'ις ανάπτυ

ξπς κα ι του κοινωνικού status, υ ποστπρίζεται από 

ένα πανίσχυρο lobby κο ι στ π θέσπ του συνοδπγού 

στρογγυλοκάθεται το Αμερι κανικό Όνειρο, για χά

ρπ του οποίου οι πόλεις ξπλώνουν τους τροχιοδρό

μους τους. Το ένα μετά το άλλο, τα δίκτυα των Η

ΠΑ - κάποτε το μεγαλύτερο κα ι αρτιότερο σιδπρο

δρομικό σύστπμα του πλανιlτπ- οδπγούνται σε μα

ζικές καταργιlσεις γρα μμών υπό τον ασφυκτικό a

νταγωνισμό των νεόδμπτων l πterstate H ighways 

και τπν εμπορικι'ι έκρπξπ των αεροπορικών εται

ριών που δραστπριοποιούνται στο εσωτερικό. Σε 

μιά "ελεύθερπ οντογωνιστικι'ι αγορά" που θυμίζει 

Orwe l l ,  "όλα τα μέσα είναι ίσα, αλλά κάποια μέσα 

είναι π ιό ίσα από τα άλλα". Η l πterstate Commerce 

Com missioπ ασκεί ασφυκτικό έλεγχο στα κόμ ι 

στρα κ α ι  τ α  δρομολόγια του σιδπ ροδρόμου, αφιl

νοντας σχεδόν aσύδοτους τους ανταγωνιστές του .  

Τ ο  τρένο φορολογείται μ ε  2 4 %  ε π ί  των κερδών 

του ,  το αυτοκίνπτο με 5% κα ι το αεροπλάνο με 4%. 

Από το 1 955 έως το 1 970, ο ι  ανταγωνιστές του σι

δπροδρόμου στις Η ΠΑ θα λάβουν Ομοσπονδιακn 

βοιlθεια που ανέρχετα ι σε 246 δισεκατομμύρια 

δολλάρια. 

Στπ Δυτι κι'ι Ευρώππ τα π ράγματα είναι π ιό a πλά . 

Η επιβίωσπ του επιβατικού σιδπροδρόμου οφείλε

ται αποκλειστι κά στις τσουχτερές τιμές των καυσί

μων κα ι των αεροπορι κών εισιτπρίων. Οι  κλειστές 

ο ικονομ ίες τπς Ανατολι κnς Ευρώππς, επι βάλλουν 

το τρένο ως κυρία ρχο των χερσα ίων μεταφορών, 

με μερίδια που οι Δυτικοί maπagers δεν τολμούν 

κον να ονειρευτούν. Όμως τα κέρδπ του σιδπρο

δρόμου σπάνια επανεπενδύονται στον ίδιο, τις πε

ρισσότερες φορές βουλώνουν τις τρύπες του γρα

φειοκρατικού δεινόσα υ ρου .  Μοιραία ,  π κατάρ

ρευσπ του Ανατολικού Μ πλόκ συμπαρασύρει  και 

το σιδπρόδρομο. Το 1 988 το επιβατικό έργο του 

πάλαι ποτέ Σοβιετικού δικτύου είνα ι 70% μεγαλύ

τερο οπό αυτό τπς Δυτικ�ς Ευρώππς και το εμ πο

ρευματικό έργο ξεπερνά κατά 300 εκατομμύρια 

τόννους, αυτό των Class I σιδπροδρόμων των Η

ΠΑ. Μια δεκαετία a ργότερα, οι επ ιβάτες θα μειω

θούν στο μ ισό και π απώλεια των εμπορευμάτων ι

σοδυναμεί με το τονάζ που διακινούν οι σιδπρό

δρομοι τπς Γερμανίας, Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλί

ας κα ι Σουπδίας μαζί. 

Η Πετρελα ίκι'ι Κρίσπ συγκλονίζει τ π δεκαετία 

του 1 970 κα ι στρέφει το ενδιαφέρον προς τπν π

λεκτροκίνπσπ. Η εμφάνισπ των thyristors π ροκα

λεί τπν (επον)εμφάνισπ του ασύγχρονου τριφασι-

κού πλεκτροκινπτnρα κα ι δίνει για πρώτπ φορά τπ 

δυνατότπτο σε μιά κινπτι'ι ρια μονάδα να έλκει από 

βαριά εμπορικά έως υ περταχείες, γεγονός που θα 

οδπγnσει σε μία άνευ π ροπγούμενου τυποποίπσπ 

των πλεκτραμαξών. Τα Light Ra i l  Vehicles έρχο

νται να καλύψουν το κενό μεταξύ του παραδοσια

κού τραμ και του κλασικού μετρό, δπμ ιου ργώντας 

ένα συνεχές, μέσα από το οποίο οι συγκοινωνιολό

γοι καλούνται να εκλέξουν τπν κατάλλπλπ κατά πε

ρίπτωσπ λύσπ 

Τα 80s είναι π δεκαετία των Τρένων Υψ πλιlς 

Ταχύτπτος, μ ια  τεχνολογικn και εμ πορι κι'ι επ ιτυχί

α που καθιστά το σιδπρόδρομο ανταγωνιστικό του 

ταβαλλόμενπ αγορά , με χαμπλιl παραγωγι κότπτα 

και υψπλό κόστος. Ένα οξύμωρο μονοπώλιο που 

χάνει συνεχώς μερίδιο σε μιά αγορά που ιlταν πα

ραδοσιακά δικn του. Όμως ο σιδπρόδρομος πλπ

ρώνει για τπ συντι'ι ρπσπ τπς υ ποδομιlς του ,  χρεώ

νετα ι το κόστος τπς κοινωνι κnς πολιτικnς των Κρα

τών, υ ποχρεώνετα ι να διατπρεί συγκριτικά χαμπ

λότερα κόμ ι στρα και δε δικαιούται να επεκτείνει τις 

επ ιχειρπματικές του δραστπριότπτες, τπν ίδ ια στιγ

μn που το αυτοκίνπτο επ ι βάλλει τους κανόνες α

νταγωνισμού . Οι  Fiπaπcial Times προειδοποιούν 

"Remoνe the Politiciaπs from the Driνer's Seat" . 

Η Οδπγίο 9 1/440 κο ι οι συνακόλουθες 95/ 1 8  

ίδιου του αεροπλάνου κο ι 

αποτελεί μιά π ρώτπς τάξε

ως τονωτικι'ι ένεσπ στο πθι

κό του. Οι μποτιλιαρισμέ

νες πόλεις των ανεπτυγμέ

νων χωρών (ξανα)ανακα

λύ πτουν το τραμ κα ι ανα

διοργανώνουν τις αστικές 

συγκοινωνίες τους με βά

σπ τα μέσα σταθερnς τρο

χιάς. Στις Η ΠΑ, ο ι  Class I 

'' Ο Σιδηρόδρομος ξεκί
νησε σαν φορέας της Βιο-

και 95/ 1 9  ανοίγουν το 

δρόμο για το διαχωρισμό 

υ π οδ ο μ ι'ι ς - ε κ μ ετάλλε υ ·  

σπς, τπν ιδιωτικοποίπσπ 

κα ι τπν ελεύθερπ πρόσβα

σπ στπν υ ποδομιl . Το Κρά

τος είναι ανίκανος maπag

er και ο ιδιωτικός τομέας 

δεν μπορεί να χρπματοδο

τι'ισει μεγάλα έργα υποδο

μ ι'ις. Το modus νίνeπdί του 

μηχανικής Επανάστασης, 
μετεξεΑίχθηκε σε κοινωνι
κό αγαθό και σήμερα φα
ντάζει αηΑά σαν μιά υπηρε
σία σε μιά ανοιχτή ανταγω
νιστική αγορά" 

σιδπρόδρομοι ξαναφτάνουν στο 40% τπς αγοράς, 

έχοντας ξεπεράσει με επ ιτυχία τπν ο ι κονο μ ι κn ύ

φεσπ τπς προπγού μενπς δεκαετίας.  Στπν Ιαπωνί

α, οι κρατικοί σιδπρόδρομοι ιδιωτικοποιούντα ι .  Το 

Τόκυο μπορεί να αποτελεί τπ μεγαλύτερπ δεξαμε

νι'ι επι βατών στον κόσμο, όμως ο ι  J N R  ασφυκτιούν 

υπό το βάρος του συσσωρευμένου ελλείματος που 

το 1 987 φτάνει τα 2 50 δι  σ .  δολλάρια ,  μεγάλο μέ

ρος του οποίου οφείλεται στπν π ρώ ιμπ  επένδυσπ 

των γραμμών S h i πkaπseπ.  Η επιτυχία αυτnς τπς 

(κάθετπς) ιδιωτικοποίπσπς θα πρέπει να διδάσκε

ται στις Οι κονομ ικές Σχολές. 

Στπ Σουπδία , για πρώτπ φορά στπν ιστορία του 

σιδπροδρόμου , π υποδομn διαχωρίζετα ι από τπν 

εκμετάλλευσπ και περνάει στα χέρια του Κράτους. 

Οι SJ καλούνται να καταβάλλουν τέλπ κυκλοφορί

ας και να λειτουργnσουν προσανατολισμένοι στπ 

δυναμ ικn μιάς ανταγωνιστικnς αγοράς μεταφο

ρών, το θεσμικό πλαίσιο τπς οποίας επ ιτρέπει τπ 

σύστασπ ιδιωτικών σιδπροδρομικών ετα ιριών που 

θα επιχειρούν στο εθνικό δίκτυο. Αυτι'ι π ιστορικn 

αναδιάρθρωσπ θα αποτελέσει τπ βάσπ τπς Οδπγί

ας 9 1/440 που θα αλλάξει ριζικά το πρόσωπο του 

σιδπροδρόμου στπ Γπραιά Ή πειρο και όχι μόνο. 

Ο κρατικοδίαιτος ευρωπαϊκός σιδπρό

δρομος είναι ένα καταχρεωμένο δύ

σκαμ πτο σύστπμο , ανίκανο 

να π ροσα ρ μοστεί 

στπ διαρκώς 

μ ε -

νέου ευρωπαικού σιδπροδρόμου προστάζει τπν υ

ποδομι'ι στο Κράτος, τπν εκμετάλλευσπ στους ιδιώ

τες και το τροχαίο υλικό στις βιομπχανίες. Αυτό 

που μένει, είνα ι να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε 

αυτούς τους τρείς, καθένας τους με διαφορετι

κούς στόχους, να συνεργαστούν επ' αγαθώ. 

Τα Κράτπ-Μέλπ ερμ πνεύουν και εφαρμόζουν 

τις Κοινοτικές Οδπγίες κατά βούλπσπ. Αυτι'ι τπ 

στιγμι'ι, στους σιδπροδρόμους τπς ΕΕ υπάρχουν 

εννέα διαφορετικά σύστnματα κοστολόγπσπς τε

λών κυκλοφορίας και ο διαχωρισμός υποδομnς

εκμετάλλευσπς ποικίλει από συντπρπτικά σχnμα

τα όπως αυτά των CP και RENFE έως τις ακρότπ

τες των Βρετανών, όπου μ ιά  πλπθώρα fraπch ises, 

υ πό τπ διακριτ ικ ι'ι εποπτεία Κράτους κα ι Rai ltrack, 

π ροσπαθεί να αποδείξει ότι " 1 00 άρτιες μονάδες 

κάνουν ένα άρτιο 1 00". Η α μερικανικιl Wiscoπsiπ 

Ceπtral ελέγχει μεγάλο μέρος των εμπορευ ματι

κών μεταφορών τπς Βρετανίας και π Βρετανικι'ι 

Foster Yeomaπ κόβει βόλ-

τες στο δίκτυο του D B AG .  

• 
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.... υπό ένα καθεστώς που επιτρέπει στπ Rai ltrack να 

διαχειρίζεται τπ αιδπραδραμικr\ υποδομr\ τπς Ελ

λάδας και στους FS να εκμεταλλεύοντα ι τπν S

Bahπ τπς Φραγ3κφούρτπς. 

Πολλοί είναι εκείνοι που κατπγορούν τπν Κομ ι 

αιόν πώς βιόστπκε να ρίξει το σιδπρόδρομο στα 

"βαθιά νερό" χωρίς πρώτα να καθορίσει ένα ενιαί

ο θεσμικό πλαίσιο που θα εγγυότσν τον υγιr\ αντα

γωνισμό στις μεταφορές. Π ρόσφατα , π ΕΕ επανα

διατύπωσε και τις τρείς Οδπγίες που "είχαν ξεπε

ραστεί από τις εξελίξεις", αλλά αυτό που κατάφε

ρε r\ταν να δπμ ιουργr\σει νέες ασάφειες κα ι νομι

κό διφορού μενα που έτυχαν -δικα ιολογπμένα- ο

ξείας κριτι κr\ς από τπν πλευρά τπς CER 

(Commuπ ity of Euroρeaπ Rai lways). Έχουν περά

σει 8 ολόκλπρα χρόνια από τπν έκδοσπ τπς 440 

και κανείς δε μπορεί να αποφανθεί με βεβαιότπτα 

τι ακρι βώς ορίζει π Κομ ισιόν ως "σιδπροδραμικr\ ε

π ιχείρπσπ". Και π κριτικr\ δεν σταματά εδώ. Ο σι

δπρόδρομος είναι το μοναδικό μέσο μεταφοράς 

στο οποίο π αλλπλεξάρτπσπ υ ποδομr\ς-εκμετάλ

λευσπς είναι τόσο ισχυρr\. Ποιός εγγυάται ότι π θε

σμικr\ και επιχει ρπματικr\ διάκρισπ αυτών των βα

σι κών συψστωσών δεν θα επιδράσει α ρνπτι κά στο 

ίδιο το σύστπμα.  Πως θα δεσμευτεί ο διαχειριστr\ς 

τπς σιδπροδρομικr\ς υποδομr\ς ότι θα π ραγματο

ποιεί τις επενδύσεις εκείνες που θα επ ιτρέπουν 

στους εκάστοτε "πελότες" του να προσαρμόζονται 

στον εξωτερικό σνταγωνισμό; Και επ ιπλέον, πως 

θα εξασφαλιστεί π δίκαι π πρόσβασπ στπν υποδο

μr\ χωρίς τις παρενέργειες ενός εσωτερικού αντα

γωνισμού που θα α ποπροσανατολίσει το σιδπρό

δρομο από τπν πραγματικr\ του αποστολr\; Στπ 

Βρετανία , π αναβάθμισπ τπς West Coast Maiπ  

Liπe προκαλεί τπν ευφορία τπς V i rg iπ  Ra i l ,  όμως 

οι μ ικρότεροι oρerators έχουν κάθε λόγο να είναι 

σκεπτικοί. Γιατί να πλπρώνω (πάγια) τέλπ για μιά 

υ ποδομ r\ 2 50 km/h όταν τα τρένα μα υ δεν πάνε 

πάνω από 120 km/h ; τέλος, ας μ π ξεχνάμε ότι ου-

βασίζετα ι κατά πολύ στο Σουπδικό μοντέλα. Ακό

μα και π Καμμαυνιστικr\ Κίνα, που τα τελευταία 30 

χρόνια παρουσίασε ετr\σιο ρυθμό αύξπσπς επ ιβα

τικού έργου 7% κα ι υπερδι πλασίασε το εμπορευ

ματικό τπς έργο, π ροσανατολίζεται στπν επιχειρπ

σιακr\ αναδιάρθρωσπ του σιδπροδρομικού δικτύ

ου τπς. Μ ιό αναδιάρθρωσπ που εκτός των άλλων 

προβλέπει τπν απομάκρυνσπ 1 . 1  εκατομμυρίων 

εργαζομένων, σε μ ιά  χώρα που π (σιδπροδρομικn) 

προσφορά δεν ικανοποιεί τπ ζnτπσπ κα ι ο ι  τιμές 

των εισπτπρίων αυξάνονται με μοναδ ικό στόχο να 

α ποθαρρύνουν πελατεία . 

Τεχνολογικά, π τελευταία δεκαετία του 20ού 

α ιώνα ανr\κει δικαιωματικά στους συρμούς tiltiπg 

και στα Ra i lbus. Από τπ Σουπδία στπν Αυστραλία, 

από τπν Ιαπωνία και τπν Κίνα στις Η ΠΑ, οι σιδπρο

δρομικές επιχειρr\σεις του πλανr\τπ προσλαμβά

νουν τους aπόγονους του ιστορικού Peπdoliπa ως 

τπν πλέον οι κονομ ικr\ λύσπ για ουσιαστι κr\ α ύξπσπ 

τπς λειτουργικnς ταχύτπτας χωρίς το υψπλό κό

στος αναβάθμισπς τπς υποδομr\ς. Στπν Ευρώππ,  

φουτουριστικά Ra i lbus γεμάτα microchiρs, εκ

φράζουν τπν αναγέννπσπ των τοπικών σιδπροδρό

μων υπό τπν π ροστασία των τοπι κών κοινωνιών 

που καλούνται να αναλάβουν τπν εκμετάλλευσπ 

με τις ευλογίες του Κράτους κα ι των δανειοδοτών. 

Στπ Σιδπροδρομικr\, οι ταχύτπτες των 200 km/h 

θεωρούνται πλέον "μεσαίες". ·οταν το ταχύ μετρο 

του TGV Atlaπtique δείχνει 5 1 5  km/h ο συντελε

στnς π ρόσφυσπς βρίσκεται στο 0 .07 :  το όριο τα

χύτπτας στο σύστπμα τροχού-τροχιάς παρα μένει 

ανοιχτό. Νέες στρατπγικές συμμαχίες στπ σιδπρο

δρομικr\ βιομπχανία δπμιουργούν παγκόσμια ολι

γοπώλια που κατευθύνουν τις τεχνικές εξελίξεις, 

παρέχουν λύσεις "με το κλειδί στο χέρι" και συμμε

τέχουν στπν εκμετάλλευσπ. Ο Friedrich Leπz του 

2 1 αυ αιώνα ονομάζετα ι Adtraπz. 

Η οι κολογικά ευαισθπτοποιπμένπ δεκαετία "α

νακαλύπτει" το εξωτερικό κόστος των μεταφορών, 

τr\ π πρσπάθεια απελευθέρωσπς των σιδπροδρο- όρος-σπμαία μιάς ακατάσχετπς ρπτορικnς με ελό-

μ ικών μεταφορών συνοδεύεται από ένα διόλου α- χιστα π ρακτικά αποτελέσματα. Το τρένο είναι ό-

μελπτέο κοινωνικό κόστος με καταργr\σεις γραμ- ντως φιλικότερο προς το περιβάλλον α πό ότι το α υ-

μών και α πολύσεις εργαζομένων. τοκίνπτο, όμως αυτό καθαυτό το γεγονός δεν πρά-

Οι  χώρες εκτός ΕΕ είναι υ ποχρεωμένες να συ- κειται να του φέρει νέους πελότες. Η Κομ ισιόν α-

νταχθούν με τπ νέα τάξπ πραγμάτων. Στπν ανοιχτr\ οριστολογεί επί  ενός "ενιαίου συστr\ματος τελών 

πλέον ευρωπα ι κn αγορά, ο σιδπρόδρομος δεν έ- κυκλοφορίας" που θα ισχύει για όλα τα μέσα μετα-

χει καμιά ελπίδα μπροστά στον ανταγωνισμό του φοράς και θα περιλαμβάνει το εξωτερικό κόστος.  

αυτοκινr\του, εάν συνεχίσει να επιχειρεί με θεμε- Όμως στο κατώφλι του 2 1  ου α ιώνα, π "σιδπροδρο-

λιώδεις θεσμι κές και οργανωτικές διαφορές. ·ο- μ ι κά π ροσανατολισμένπ" ΕΕ αδυνατεί να παρου-

πως nταν αναμενόμενο, το coπcept του "Νέου Σ ι- σιάσει μ ιά  γενικευμένπ μεθοδολογία ποσοτικοποί-

δπροδρόμου" δεν περιορίζετα ι στπν Ευρωπαικr\ πσπς του εξωτερικού κόστους που θα μπορεί να 

"Η πει ρο . .  Οι σιδπρόδρομοι τπς Λατινικr\ς Αμερι κr\ς χρπσιμοποιπθεί από τα Κράτπ-Μέλπ τόσο στον κα-

a ποκρατικοποιούνται κα ι υποδέχονται τα κεφά- θορισμά των τελών κυκλοφορίας όσο και στπν α-

λα ια  των Η ΠΑ. Ο Ecoπomist δπ μοσιεύει αγγελίες ξιολόγπσπ των επενδύσεων υ παδομr\ς. Επ ιπλέον, 

τύπου "Πωλείται σιδπροδρομικό δίκτυο στπν Αυ- δε φαίνεται καν διατεθειμένπ να ζπτnσει από τις ε-

στραλία" κα ι οι Ινδοί μελετούν σοβαρά το διαχωρι- θνικές κυβερνnσεις τπ θεσμ ικr\ π ροστασία του σι-

σμό υ ποδομr\ς-εκμετάλλευσπς σε ένα σχr\μα που δπροδρόμου ως ελάχιστο αντιστάθμισμα του χα-

μπλού εξωτερικού κόστους του. 

Ο Σιδπρόδρομος ξεκίνπσε σαν φορέας τπς Βιο

μπχανικr\ς Επανάστασπς, �ετεξελίχθπκε σε κοινω

νικό αγαθό και σr\μερα φαντάζει απλό σαν μιά υ

ππρεσία σε μιά ανοιχτr\ ανταγωνιστικr\ αγορά. Μιά 

υππρεσία που είναι υποχρεωμένπ να βγάζει τα έ

ξοδα τπς κα ι  να βελτιώνει τα προϊόντα τπς .  Ο "Νέ

ος Σιδπ ρόδρομος" είναι εδώ. Διατπρεί όλα τα 

στρατπγικά πλεονεκτnματα του "παλιού σιδπρο

δρόμου", απολαμβάνει τπ συμπάθεια τπς κοινr\ς 

γνώμπς, προσελκύει το ενδιαφέρον του ιδιωτικού 

τομέα και υποστπρίζεται από μια τεχνολογία αιχ

μ r\ς. Στον α ιώνα που ανατέλλει ,  καλείται να απο

δείξει ότι μπορεί να ξαναγίνει ο κυ ρία ρχος των 

χερσαίων μεταφορών. Ας του ευχπθούμε καλr\ τύ

χπ, είναι σίγουρο ότι θα τπ χρειαστεί. • 
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Ο Σιδηρόδρομος 
στη Χώρα του Καπνού και τηι; Ζόχαρ_____,πς.,.__ 
Του Γιώργου Νάθενα κύβα, Καραϊβική: δυό λέξεις που φέρνουν σ ιο νού 

ου καθενός εξω ι ικές εικόνες και ποικίλες 
αραο ιάσεις, σκέψεις και συναισΟ1Ίματα. 
πό την κουβανέζιι;η μουσική παράδοση 

της άφρο-τζαζ και της παραδοσιακής οάλσα, μέχρι 
τα γνωο ιά σε όλους μας προϊόντα ι ης Κούβας, ιο 
ρούμι και τα φημισμένα πούρα της Αβάνας. Α
πό τις υπέροχες, σμαραγδένιες παραλίες με 
τις εν ι υπωσιaκές μιγάδες, μέχρι τις εικόνες 
rης Αβάνας με τα χαρακτηριστικά παλιά α
μερικανικά αυ τοκίνη ω-λιμουζίνες ιου 40, 
ωυ 50 και ιου 60. Από ιον Έρνεσ r Χέ
μινγουεη και rην ιντελιγκέντσια της 

Κουβανέζικης λογοτεχνίας και του κινηματογράφου, μέχρι 
ωυς ελευθερωτές Χοσέ Μαρτί και Μάξι μο Γκομέζ, ήρωες του 
αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Ισπανούς στη χαραυγή του 
20ου αιώνα, καθώς και τους επαναστάτες ιης  Σιέρρα Μα!
οτρα, τον Καμίλο Σιενφουέγκος, τον Φιν τέλ Κάστρο και τον 

1. Ατμήλατος συρμός του σιδη
ροδρόμου αναψυχής του Πάρ

κου Λένιν (25km νότια της 
Αβάνας), με μετρική aτμά

μαξα Baldwin επικεφαλής. 
(Γ. Νάθενος, 7/99) 
2 .  "Ενο από τα πιό γνωστά 

τοπόσημο της Αβάνας, το 
εικονιζόμενο Καπ ιτώλιο, 

με την πιάτσα των πα
λαιών ταξί που αποτε

λεί "σήμα κατατεθέν" 
γιο την πόλη.(Απ. Κουρ
μπέλης, 7 /99). 
3. Δηζελάμαξα Βο'Βο' 

σειράς 50901 -
50941 

(General 
Motors 

1955, 

820ΗΡ) αποσύρει την σύνθεση της 
ταχείας Αβάνα - Santiago de Cuba 
οπό τον Κεντρικό Σταθμό Αβάνας 
στο Μηχανοστάσιο. Η φωτογραφία 
δείχνει το σημείο που π υπερυψω
μένη στην αερογέφυρα διπλή γραμ
μή προσγειώνεται και παραλληλίζε
ται με τη γραμμή (δεξιά) που έρχε
ται από το σταθμό λιμένος Habana 
la Coubre (Απ. Κουρμπέλης, 7 /99) 
4. Ο κορυφαίος μηχανικός aτμαμα
ξών στον κόσμο Liνio Dante Porta 
(δεύτερος οπό δεξιά) και ο καλύτε
ρος "μαθητής" του, Daνid Wardale 
(δεύτερος από αριστερά), φωτογρα
φίζονται με την ομάδα τοu ΣΦΣ στο 
σταθμό του Guines μπροστά από 
την 1816,  την ALCo 1 ' D  τοu 1 9 1 9  
που ανακατασκεuάστηκε από τον 
senior Porta ως πρότυπο για μιά 
νέο σειρά aτμαμαξών δεύτερης γε-

νιάς (Απ. Κουρμπέλης, 
7/99) 



αιώνιο έφηβο rης επανάστασης Κομαντάντε Ερνέσ το Τσε 
Γκεβάρα. 

Με αυτές τις σκέψεις κατά νού, τ ετραμελής ομάδα μελών 

τ ου ΣΦΣ ξεκίνησε σ τις 2 του περασμένου Ιουλίου ένα μακρύ 
τ αξίδι για την Κούβα καλύmοντας μια απόσ ιαση μεγαλύ τερη 
των I 0.000 kιη, για την οποία απαι τ ήθηκαν συνολικά 1 3  ώρες 
πτήσης. Αφορμή για το ταξίδι ήταν 
το διεθνές συνέδριο 'ΈCOVAPOR 
ΧΧΙ" γύρω από ιο μέλλον της aτμά
μαξας, τόσο υπό κανονική εκμετάλ

λευση όσο και στα τουριστικά δί
κτυα σε παγκόσμια κλίμακα. Σ τ ο  
συνέδριο, που διοργανώθηκε από 
την Ομοσπονδία Λατινοαμερικανι

κών Σιδηροδρόμων (ALAF), έγιναν 
ενδιαφέρουσες εισ ηγήσεις για τις 
τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα 
της μοντέρνας a τμήλατης κίνησης 
και παρουσιάστηκαν ·ιεχνο-οικονο
μικές αναλύσεις για τ η  χρήση τ ης 
aτμάμαξας ως βιώσιμη εναλλακτι
κή λύση σε χώρες με χαμηλή τεχνο

γνωσία και υψηλή πετρελαϊκή εξάρτ ηση.  Μάλισ rα οι Κουβα
νοί, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην κατασκευή νέων aτμα
μαξών δεύτερης γενιάς ισχύος 800 Η Ρ, ικανών να καίνε βιομά
ζα. Ιδιαί rερο ενδιαφέρον είχαν οι ε ισ η γή σεις τ ου Αργεν τινού 
Lίνίο Dante Poι·ta και του Σκωτοέζου David Wardale, δύο κο
ρυφαίων μηχανικών του ατμού με μακρόχρονη εμπειρία στην 
ανακατασκευή και βελτιστοποίηση α ιμ αμαξών σε Αργεντινή ,  
Βραζιλία, Νό τια Αφρική , Κίνα, Κούβα και πρόσφαια και στ ην 

Ελβετία. Ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη ή ταν και η εισήγηση του 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

μέλους ιου ΣΦΣ Ν ίκου Σμπαρούνη με Οέμα τη " μοντέρνα a
τμήλατη κίνηση από οικονομική και λει ιουργική σκοπιά". 

Παράλληλα με το συνέδριο, οργανώθηκαν και κάποιες επι
σκέψεις σ τ ο  σιδηροδρομικό δίκ ιυο ιης Κούβας και συγκεκρι

μένα ο rην παλαιότερη γραμμή τ η ς  χώρας, που συνδέει ι ην Α
βάνα με το G ιι i nes, στους ζαχαρόμυλους Manal ich και Vi l lena, 

για να Θαυμάσουμε υπ'ατ μόν μερι

κές από ι ι ς εκα ιον ιάδες παλαιές 
aτμάμαξες που εξυπηρετούν ακό

μα τα δίκ τυα ιων ζαχαροφυ ι ειών, 
στο Π άρκο του Λένιν όπου λει
τουργεί μετρικός α ψήλα ι ος σιδη
ρόδρομος αναψυχής και τέλος σ το 

τελευταίο εν λεηουργία αμερικανι
κού τύπου l n terurban ( ηλεκτρικός 
υπερασ τ ι κός rροχιόδρομος) σ ι ο  
Hersl1ey. Τ ο  ταξίδι Αβάνα - Gui nes 
έγινε με ειδικό α ιμήλαιο συρμό ε
π ι κεφαλής τ ου οποίου ήταν η 

Consol idation 1 8 1 6, μιά ALCo ι ου 
1 9 1 9  ανακα τασκευασμένη από τον 
Pona. 

Η Κούβα, αναλογικά με την έκ ιαοή ι ης (λίγο μικρό τερη α-

πό r ην Ελλάδα) διαΟέτει ένα από τα πυκνότερα σιδηροδρομι-
κά δίκ τ υα σ τον κόσμο, τ ο  οποίο, ύο ι ε ρα από την Επανάστα-
ση rου 1 959, λειτουργεί ως εθνικοποιημένη επιχείρηση με ι ην 

επωνυμία Feιτocarri les de Cub::ι, FCC (Σιδηρόδρομοι της Κού
βας) και σή μερα αριθμεί 5 1 96 kn1 κανονικής γραμμής, εκ τ ων 

οποίων 206 km ηλεκιροκινούμενα μέσω εναερίου αγωγού ιά
σης 1 200V DC. Τα τελευταία συνθέτουν ιο δίκ ιυο ιου 
l n terιιrban του H ershey που κα ι ασκευάο r η κε στη διάρκεια .... 
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του l ου Παγκοσμίου Πολέμου από την αμερικανική 'Ήerslιey 
Clιocolare Corpoι·arion" για ι ην με ταφορά της προς εξαγωγή 
ζάχαρης από ·ι ην περιοχ1Ί του Heι-shey προς ια γει τονικά λιμά
νια ι ης Αβάνας και του Maranzas. Το μιΊκος της κυρίας γραμ
μής Αβάνα - Maranzas είναι 90 kιη αλλά ιο δίκτυο διαθέ τει 
πλήθος διακλαδώσεων που εξυπηρε τούν κυρίως ζαχαροφυτεί
ες. Από το 1 920, τόσο επί κυρίας γραμμής, όσο και στις δια
κλαδώσεις, ε κ τελούνται επιβατ ι κές υπηρεσίες προαστιακού 
ιύπου με όλα τα χαρακιη ριο ι ικά των ηλεκτρικών l nreι-uι·bans 
που άνθισαν οιις Η ΠΑ την προπολεμική περίοδο. Σήμερα το 
δίκ ιυο υπάγεται στην Caιη i lo Cienfuegos Division των FCC με 
πέντε δρομολόγια επί κυρίας γραμμής και πολλά περισσότερα 
σε ορισμένους τοπικούς κλάδους (σύνολο 62 δρομολόγια ι ην 
η μέρα) Τα πρωτό ιυπα ισ τορικά οχήμα ια Brill αν τ ικαταστόΟη
καν πρόσφατα στα αρτηριακό δρομολόγια από τρίδυμες και 
τετράδυμες EMU που αγόρασαν οι FCC από τους "Σιδηρο
δρόμους της Καταλωνίας" ( ιο προασ τιακό δίκτυο της Βαρκε
λώνης) .  Σ ιις ιοπικές διακλαδώσεις ωο ιόοο, κινούνται ακόμα 
μονό παλαιό οχήματα τύπου l n renιrban. 

Ο κορμός του δικτύου των FCC απο τελείται από ιον κύριο 
άξονα Ανατολής - Δύσης, μονής γραμμής μήκους 837 km, που 
συνδέει την πρωτεύουσα Αβάνα με τ ην δεύτερη μεγαλύ τερη 
πόλη ιο  Sanriago de Cιιba στα νο ι ιοανα ιολικό του νησιού, 
διασχίζον τας κεντροβαρικά τα 2/3 της χώρας. Π ολυάριθμες 
διακλαδώσεις αυτού του άξονα και πλήΟος δευτερευουσών 
γραμμών συνθέ ιουν το εθνικό δίκτυο που εκ ιείνε-ιαι σε όλο το 
γεωγραφικό χώρο του νησιού. 

Πέραν του εθνικού δικτύου, λειτουργούν άλλα 9.638 laη 
βιομηχανικών σιδηροδρόμων που υπάγονται στο Υπουργείο 
Ζόχαρης και εξυπηρε ιούν αποκλειστικά τις ζαχαροφυτείες 



και τους ζαχαρόμυλους της χώρας, ιδιαί ι ερα κατά την περίο
δο ·ι ης "zafra" (εσοδεία της ζάχαρης) που διαρκεί 1 0 0  μέρες 

τον χρόνο. Απασχολούν 30.000 οχr'ιμα ια και 1 0 00 περίπου κι
νη τ ήριες μονάδες, 600 εκ των οποίων είναι α ιμ άμαξες αμερι
κανικής κυρίως κατασκευής των αρχών του 20ου αιώνα και οι 
υπόλοιπες ν [ήζελ συν κάποιες λίγες ηλεκτ ράμαξες σι ο 

Hersl1ey. Το 65% του μήκους ιων δικΊύων ιων ζαχαροφυτειών 
είναι κανονικού πλά τους και το υπόλοιπο σ τενού. 

Ο πρώτος σιδηρόδρομος στην Κούβα, που αποτελεί τ αυτό
χρονα και την παρθενική , επί Λ α τινοαμερικανικού εδάφους 

γραμμή, κατασκευάστηκε από τους Ισπανούς μόλις το 1 837, 
έντεκα ολόκληρα χρόνια πριν την  εμφάνιση του σιδηροδρό
μου σ τ ην Ι βηρική Χερσόνησο και συνέδεσε ιην  Αβάνα με το  
Guines. Από ι ό τε,  αρκε τές σιδηροδρομικές εταιρίες, κυρίως α
μερικανικές, κατασκεύασαν και εκμε ταλλεύ τ η καν τις διάφο

ρες γραμμές ιου δικτ ύου μέχρι την εθνικοποίηση του 1 959. Η 
έλλειψη υγρών καυσίμων λόγω του ε μπάργκο από τις Η ΠΑ 

και ο σχειικά χαμηλός δείκτης ιδιοκτησίας ! Χ  αυ τοκινήτων έ
χουν συντελέσει στην αυξημένη επιβαιική κίνηση του σιδηρο

δρομικού δικτύου (περίπου 1 2  εκατ. επιβάτες το χρόνο). Η με
ταφορά τφοίόντων όπως ζάχαρη, ρούμι, μελάοσα, καπνός και 
εσπεριδοειδή μεταφράζεται σε ετήσια εμπορευματική κίνηση 
της ·ι άξης των 4.5 ε κατ. τόννων. Θα πρέπει να αναφερθεί ό τι 

η δυσχερής οικονομική κατάσταση ,  σ υνέπεια και του εμπάρ
γκο των Η Π Α, περιορίζει ση μαντικά [ ην κινη τικότητα του 
πληθυσμού, οπότε τα ανωτέρω μεγέΟη κρίνονται ικανοποιητι
κά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1 987, που υπήρχε ακόμη η 
Σοβιε τική βοήθεια, τα μεγέθη αυτά ή ταν υπερδιπλάσια. 

Η πλειοψηφία των γραμμών των FCC βρίσκειαι σε μέτρια 

έως πολύ κακή κατάσταση (στην διάρκεια του ταξιδιού μας α-

1. Η αφετηρία του lnterυrban του 
Hershey στην Casablanca της 
Habana del Este. Ο εικονιζόμενος 
συρμός του ECOVAPOR αποτελείται 
από τα μουσειακά οχήματα 3008, 
3007 και 3006, τυπικά δείγματα 
του τροχαίου υλικού των lnterur
bans της Βόρειας Αμερικής, κατα
σκευασμένα από την Bri l l  στη Φιλα
δέλφεια των ΗΠΑ το 1 923. Στο 
σταθμό της Casablanca φθάνει κα
νείς με μικρά ferry-boats που δια
πλέουν την λιμενολεκάνη της Κου
βανικής πρωτεύουσας. Π ίσω από το 
σταθμό βρίσκεται μονάδα του πολε
μικού Ναυστάθμου της Κούβας, ε
ντός της οποίας καταλήγει η πλε
κτροκινούμενη γραμμή. Όλα αυτά 
παραπέμπουν στο δικό μας "τραινά
κι του Περάματος", με το οποίο υ
πάρχει πράγματι μιά εντυπωσιακή ο
μοιότητα, ακόμα και στα υπόστεγα 
των στάσεων. (Γ. Νάθενας, 7/99). 
2 .  Μιά από τις 5 πρόσφατα ανακαι
νισθείσες aυτοκινητάμαξες αμερικα
νικής κατασκευής Budd που προμη
θεύτηκαν μεταχειρισμένες οι FCC το 
1 998 από την καναδική VIA Rail. 
Οι aυτοκινητάμαξες αυτές, όπως και 
οι ομόλογές τους FIAT, δρομολο
γούνται μόνο στις ταχείες Αβάνας -
Santiago de Cuba και σε μισθωμέ
νες τουριστικές αμαξοστοιχίες. (Απ. 
Κουρμπέλης, 7/99). 
3.  Ο τρίτος επιβατικός σταθμός της 
Αβάνας, Habana Cristina, αποτελεί 
αφετηρία των τοπικών συρμών προς 
τα περίχωρα της πρωτεύουσας. 
Στην φωτογραφία διακρίνονται σο
βιετικής κατασκευής δηζελάμαξες 
Co'Co' σειράς 7 1 00 1 -7 1 079 (Bry
nansk 1 974, 1 300ΗΡ) (Ph. 
Wormald, 1998). 
4.  Αυτοκινπτάμαξα Fiat στο Κεντρι-

0ΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

κό Μηχανεργοστάσιο (Talleres) της 
Αβάνας. Οι συγκεκριμένες ΝΑ κα
τασκευάστηκαν στην Αργεντινή το 
1 976, αναπτύσσουν ισχύ 500 ΗΡ 
και έχουν μέγιστη ταχύτητα 1 1 5  
km/h. (Απ. Κουρμπέλης, 7/99). 
5. "Traction in Action": Εμπορικός 
συρμός κοντά στο Matanzas ελκό
μενος από δύο steeρle-cab ηλεκτρά
μαξες Βο'Βο' κατασκευής General 
Electric. Έξη συνολικά τέτοιες ηλε
κτράμαξες, κατασκευής 1920 -
1926, βρίσκονται ακόμα στην κυ
κλοφορία στο lnterurban του Her
shey. (Wildy, 4/95). 
6. Η εικονιζόμενη τρίδυμη σύνθεση 
αποτελεί μέρος ενός στόλου 5 τρί
δυμων και 3 τετράδυμων ανακαινι
σμένων EMU, που αγοράστηκαν με
ταχειρισμένες το 1998 από το προ
αστιακό δίκτυο των "Σιδηροδρόμων 
της Καταλωνίας" στη Βαρκελώνη. 
Η προμήθεια των Καταλάνικων aυ
τοκινηταμαξών, τύπου UT400 κατα
σκευής Sarria 1943, επέτρεψε την 
απόσυρση των ιστορικών οχημάτων 
Brill και εξασφάλισε για αρκετά 
χρόνια το μέλλον του lnterurban 
Αβάνας - Hershey - Matanzas. Στη 
φωτογραφία, η σύνθεση έχει ανα
χωρήσει από την αφετηρία της 
Casablanca και κινείται στο τροχιο
δρομικού τύπου (street running) 
πρώτο τμήμα της γραμμής, το οποίο 
διασχίζει τα βιομηχανικά περlχωρα 
ανατολικά της Κουβανικής πρωτεύ
ουσας. Λόγω της υψηλότερης θέ
σης του αγωγού επαφής του Κου
βανικού l nterurban σε σύγκριση με 
το δίκτυο της Βαρκελώνης, οι πα
ντογράφοι των ισπανικών EMU το
ποθετήθηκαν ανάλογα (Απ. Κουρ
μπέλης, 7/99). 

πό την Αβάνα στο Gui ncs, χαριτολογήσαμε αρκετές φορές λέ
γον τας ότι μπροστά στην εν λόγω γραμμή, η γραμμή του Κα

cακώλου είναι σκέτο TGV) . Εξαίρεση αποτελεί ο κύριος άξο
νας Αβάνα - Santiago de Cuba που ανακατασκευάστηκε πριν 
1 0  χρόνια, με ευθυγραμμίσεις διαφόρων τμήμάτων, ανακαίνι
ση επιδομής (48 και 50 l<glnΊ σ ιδηρο τροχιά σε ολόσωμους 
σ φω τ ήρες σκυροδέματος) και ημιαυ cόμα τ η  φωτειν1Ί ση ματο
δό τηση με ιηλεχειριζόμενες αλλαγές στα βασικά συμπλέγμα

ια με c αξύ Αβάνας - Σάντα Κλάρα. Σ ι ι ς υπόλοιπες γραμμές η 
κυκλοφορία εξασφαλίζεται με τ η λεφωνικό αποκλεισ μό. Η μέ
γισ ι η  κλίση σ τον άξονα είναι 20 ο/οο και η μέγιστη λειτουρ
γι κll τ αχύτη ca 1 20 kιη/h. 

Το δίκτυο των FCC διαθέτει μονή γραμμή σε όλο το μήκος, 

με εξα(ρεση το τμήμα από τα περίχωρα της Αβάνας, όπου συ
γκλίνουν όλες οι γραμμές, μέχρι τους δύο βασικούς τερμα τι
κούς σταθμούς ·ι ης πρωτεύουσας, όπου υπάρχει διπλή και τρι
πλή γραμμή. Σε αρκετ ά  φυλασσόμενα πασάγεια μπορεί κανείς 
να δεί τον πασαγιοφύλακα να προβάλλει από το συνήθως υπε
ρυψωμένο φυλάκιο για να χτυπήσει ι ην καμπάνα προκειμένου 

να ειδοποιήσει τα διερχόμενα αυτοκίνη τα ότι έρχεται τρένο. 
Ο Κεντρικός Σταθμός της Αβάνας (Habana Centra\) βρί

σκεται στα νόιια του ιστορικού κέντρου της Π αλαιάς Αβάνας 
( Habana la V ieja) και αποτελεί έναν κλασσικό κατά κεφαλήν � 
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

1. Πλάγια όψη της aτμάμαξας 1816 
με  επιπλέον υδροφόρο όχημα για 
την τροφοδοσία κατά την διάρκεια 
της διαδρομής Αβάνα - Gυines, επι
κεφαλής του έκτακτου εκδρομικού 
συρμού του ECOVAPOR (Απ. Κουρ
μπέλπς. 7/99). 
2.Η εικονιζόμενη 1 1 1 2 "Rosario" 
(B lt, Baldwin 1 878) αποτελεί την 

παλαιότερη εν λειτουργία aτμάμαξα 
στην Κούβα, ηλικίας 1 2 1  ετών και 
αποτελεί μουσειακή aτραξιόν του ζα
χορόμυλου Central Rυben Martinez 
Villena. Η κανονικού εύρους ατμό
μοξο ηρωτολειτούργησε στο σιδηρό
δρομο Regla - Casablanca και σήμε
ρα είναι μ ία οπό τις ελάχιστες στην 
Κούβα που καίνε κάρβουνο. (Απ. 

Κουρμπέλης, 7 /99). 
3 .  Ο μ ισθωμένος οπό το ECOVAPOR 
μουσειακός συρμός του lnterυrban 
του Hershey στον σταθμό Elisa. Αρι
στερό, διακρίνεται σοβιετική δηζελό
μοξο Co'Co' σειράς 7 1 00 1  - 7 1 079, 
π οποία περιμένει το π ρωίνό δρομο
λόγιο του lnterurban οπό το Matan
zas γιο να το οδηγήσει, μέσω μη-π-

λεκτροκινούμενπς ενωτικής γραμ
μής, στον επιβατικό σταθμό λιμένα 
Habana la Coubre. Από το 5 καθη
μερινό ζεύγη αρτηριακών δρομολο
γίων Αβάνας - Matanzas, μόνο 3 
καταλήγουν στο ποροδοσιοκό τέρμα 
του lnterurban στην Casablanca. (Γ. 
Νόθενος, 7/99). 



ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

1 .  Η δπζελάμσξσ 61601,  φωτογρα
φημένη επικεφαλής επιβατικού 
συρμού στον Κεντρικό Σταθμό Αβά
νας, αποτελεί μέλος μιάς σειράς 20 
μηχανών πορείας Co' Co' ισχύος 
1 680 ΗΡ, που κατασκευάστηκαν 
στο σοβιετικό εργοστάσιο της 
Kolomna το 1 974.κσι ταξινομήθη
καν ως σειρά 61601-61620 (Ph. 
Wormald, 1998). 
2 .  Περιμένοντας σήμα "γραμμή ε
λευθέρα" π aτμάμαξα 1 530 ( 1 C, 
Baldwin 1925) ποζάρει επικεφαλής 
συρμού μεταφοράς ζάχαρης στο μύ
λο Jose Smith Comas, στην περιφέ-
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ρεισ του Matanzas (Wildy, 3/1997) 
3 .  Οι δπζελοπλεκτράμαξες της σει
ράς 39000 (1 200 ΗΡ), όπως αυτή 
που εικονίζεται επικεφαλής εμπορι
κού συρμού στη Διαλογή της Αβά
νας, κατασκευάστηκαν το 1990 και 
αποτέλεσαν τις τελευταίες μηχανές 
που ήρθαν στην Κούβα στο πλαίσιο 
της πάλαι ποτέ Σοβιετικής βοήθειας 
(Απ. Κουρμπέλπς, 7/99). 
4. Εντροχισσμός βυτιοφόρου οχήμα
τος από aτμήλατο γερανό βοηθείας 
στο σταθμό του Hershey. (Γ. Νάθε
νσς, 7/99). 

τερμα r ικό σταθμό που διαθέτει αρκετές γραμμές και aποβά
θρες. Το κτίριο του σταθμού, που κιίοτηκε από Άγγλους αρχι

τέκτονες γύρω στα 1 930, είναι εντυπωσιακό, με αποικιακή αρ
χιτεκ- ιονική και εξωτερικά με τους δύο πύργους του (καμπανα
ριά) θυμίζει καθεδρικό ναό. Σ τον πλαϊνό δρόμο του σταθμού 

διασώζεται ακόμα μία γραμμή από τα τραμ της Αβάνας που 
καιαργήθηκαν προεπανασιαιικά. Στον τεράσ ι ι ο  χώρο αναμο
νής του σταθμού εκτίθειαι η 2Α 1 t " La Junta" ( "Χούντα"= έ
νωση) ,  η αρχαιότερη διασωθείσα aτμάμαξα στην Λατινική Α
μερική, κατασ κευή της αμερικανικής H.ogers το 1 843 για το 
σιδηρόδρομο ιου Matanzas. 

Από ·ιον Κεντρικό Σταθμό ξεκινά προς νότο ο κύριος σ ιδηρο
δρομικός άξονας πάνω σε μεταλλική αερογέφυρα για να γίνει 
ισόπεδος λίγο πριν το Σταθμό Διαλογής στα νότια του λιμανιού 
της Αβάνας. Για αρκετό μήκος, κάτω από την αερογέφυρα 
στοιχίζεται και η διπλή γραμμή που νώνει τον Εμπορευματικό 
και τον Επιβατικό Σταθμό Λιμένα (Habana la Coubre) -χωρο
θετημένοι πλάι-πλάι ανάμεσα στον Κεντρικό Σταθμό και το λι-
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μάνι- με το Σταθμό Διαλογής. Στη συνέχεια φεύγουν γραμμές 
προς διάφορες κατευθύνσεις καθώς και προς τη  βιομηχανική 
ζώνη της Regla στα νοτιοανατολικά της λιμενολεκάνης. Στην 
έξοδο της Διαλογής υπάρχει μιά ισόπεδη , σχεδόν κάθετη δια
σταύρωση του κυρίου σιδηροδρομικού άξονα με τη γραμμή που 
έρχεται από τον τρίτο επιβατικό σταθμό τ η ς  (δυτικής) Α βάνας, 
Habana Cristina. Στη συνέχεια αναmύσσεται το Κεντρικό Μη
χανοστάσιο της Αβάνας. Σε όλη την περιοχή των εγκαταστά
σεων ο επισκέπτη ς  έχει την ευκαιρία να δεί σχεδόν όλους τους 

τύπους του τροχαίου υλικού των FCC. Οι διελεύσεις και οι ε
λιγμοί είναι συχνότατοι, μιας και το συγκεκριμένο σύμπλεγμα 
αποτελεί μονοσήμαντο σημείο από όπου διέρχονται όλοι σχε
δόν οι  επιβατικοί και ε μπορευματικοί συρμοί από και προς ό
λους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς τη ς Αβάνας, ενώ διατάσ
σονται εν σειρά οι  εγκαταστάσεις της Διαλογής, των βιομηχα
νικών παρακαμπτηρίων και του Μ ηχανοστ ασίου. 

Καθημερινά είναι προγραμματισμένα γι εκτέλεση 338 επι
βατικά δρομολόγια, ωσιόσο κάποια από αυτά εκτελούνται μέρα 

παρά μέρα λόγω έλλειψης καυσίμων. Πρόκειται για τα λεγόμε
να "altel'no" που τη μιά μέρα εκτελείται η μετάβαση (π.χ. Αβά

να - Holguin) και την επόμενη η επιστροφή (Holguin - Αβάνα). 
Ανάλογη κατάσταση ισχύει και στα υπεραστικά λεωφορεία. 

Τον περασμένο Ι ούλιο η πινακίδα αναχωρήσεων του Κεντρι
κού Σταθμού Αβάνας μνημόνευε 1 2  αναχωρήσεις τρένων προς 
διάφορες κατευθύνσεις: από αυτές 4 αφορούσαν την υπερκου
βανική ταχεία Αβάνας - Santiago de Cιιba. Τα δύο εκ των 4 αυ
τών δρομολογ(ων είναι νυχτερινά και διαρκούν περίπου 1 4  ώ
ρες. τ ο ένα εκ των δύο διαθέτει κλιματιζόμενες επιβατάμαξες 

Αργεντινικής κατασκευής ( F lAT Concordia) μέγιστης επιτρε
πόμενης ταχύτητας 1 00 km/h. Γενικά, τα νυχτερινά τρένα δε 

διαθέτουν κλινάμαξες, αλλά τα καθίσματά τους είναι ανακλι- .... 



ο πρώτος σιοnρόορομος στnν 
Κούβα, που αποτελεί ταυτόχρονα και 
τnν παρ/Jενικn, επi Λατινοαμερικανικού 
εοάφους yραμμn, κατασκευάστnκε από 
τους Ι σπανούς μόλις το 183 7, 
έντεκα ολόκλnρα χρόνια πριν 
τnν εμ_pάνισn του σιοnροδρόμου 
στnν lfjnρικn Χεpσόνnσο και συνέδεσε 
τnν Αβάνα με το Guines. JJ 



ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

ΗΑΒΑΝΑ 
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Υπόμνημα 
- κuριοςλξονος 
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.ι..ι..ι..ι..ι. ln1ιruιtltιn 1200V DC 

Σιδηροδρομικός Χάρτης Αβάνας 
/ 

ί6ιΜ Κ(ισιpο Μοrιο Habana del Este 
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Hershey ι Motanzιιs 
. 

Υπόμνημα ++++++ F"CC 

FCC - FERROCARRILES ΟΕ CUBA - - - - - �  f8(Ι)" bο8Ι(ι\όνιζρ) 

φ H3ιHna C.Ι'ΙΙι-ιι , __ so �50Ιιm 

ΤΗΣ "ΣΙΔΗ ΡΟΤΡΟΧΙΑ" 

�Ενα ταξiΟι στnν Κούβα, πέρα από το yενικότερο 
τουριστικό και πολιτικό ενοιαφέρον, έχει και 
τεράστιο σιοnροορομικό '' 

I ? 

1 .  Το Κεντρικό Αμαξοστάσιο του 
lnterυrban στο Hershey: διακρίνο
νται από αριστερά όχημα "καρνά-

βαλος" για την συντήρηση της εναέ
ριας γραμμής επαφής, steeρle-cab 
ηλεκτράμαξες Βο' Βο' κατασκευής 

νόμενα. Δύο φορές την εβδομόδα, το ένα εκ των η μερησίων 
δρομολογίων nρος Sanriago de Cuba εκτελείται με αυτοκινη
τόμαξα (coche n1otore στην τοnική ορολογία) nου διαθέτει 
κλιματισμό, ανακλινόμενες θέσεις, μετάδοση μουσικής και 
σνακ-μnόρ, μειώνοντας τον χρόνο διαδρομής στις 9 με 1 Ο ώ
ρες. Αυτές οι nολυτελείς αυτοκινητόμαξες, κατασκευής FIAT 
(Αργεντινής) και Budd, χρησιμοnοιούνται μόνο σε αυτά τ ο  
δρομολόγια, nου χαρακτη ρίζονται "special" και σ τι ς  αμαξο
στοιχίες nου μισθώνονται αnό διόφορες ομόδες εnιοκεnτών υ
nό τ ην αιγίδα του FerroCuba, του οργανωμένου nρογρόμματος 
σιδηροδρομικού τουρισμού της Κούβας. Αξίζει να ση μειωθεί 
ότι το ιnotto του FerroCιιba είναι "en Tren,  Cuba es mas 
Cιιba" (με τρένο, η Κούβα είναι nιό Κούβα). 

Όλα τα βαριά ελκόμενα τραίνα μεγάλων αnοστόσεων και 
ιδιαίτερα οι ταχείες nρος Sanriago de Cιιba εκτελούνται με 

Δ/Η Co'Co' ισχύος 2600 Η Ρ  κατασκευής M L  W, οι οnοίες 
μοιόζουν εξωτερικό με τις δικές μας "nεντακοσόρες" .  

Στις διακλαδώσεις και τοnικές γραμμές δρομολογούνται 
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ΧΑΡΤΗΣ "ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ" 

General Electric, επιβατικά οχήματα 
του l nterurban κατασκευής Brill κα
θώς και οι Καταλάνικης προέλευσης 

Μοιη 

Φ Εμπ Σmθμόι;Αβάνο( 
φ ΗιιΙJ<ΙnaΙι Cοubιι 
φ CasιιtιΙanc. Ι�τηρiο ιnιιrιιrbιιΙΙ) 
φ Ιιοθμός Διολονt\<; � Αμοψσf(ισlό 
(!:Ι t<.ινιρο�() ΜrαονΟ<IιΟΟιΟ 

� E tι:I�Horshcy 

�· . 
Sanιιago Cle Cubθ 

EMU. (Wildy, 3/95). 
2.  Η μεσημεριανή ταχεία για 
Santiago de Cuba έχει μόλις αναχω
ρήσει από τον Κεντρικό Σταθμό και 
διασχίζει την παραλιμένια περιοχή ε
πί  της υπερυψωμένης σε μεταλλική 
αερογέφυρα διπλής γραμμής. Επικε
φαλής, μ ία από τις δnζελάμαξες 
Co'Co' σειράς 52401 -52450 (MLW 
1 975,  2600 ΗΡ) που αποτελούν τις 
ισχυρότερες μηχανές πορείας των 
FCC. Η ομοιότητα με τις Δ/Η σειράς 
Α 500 του ΟΣΕ είναι φανερή. (Απ. 
Κουρμπέλης, 7/99). 
3.  Η Δ/Η 52405, κατασκευής MLW 
1975,  επικεφαλής επιβατικού συρ
μού επί της κυρίας γραμμής Αβάνα -
Santiago de Cuba (Ph. Wormald, 
1 998). 
4. Η κανονικού εύρους aτμάμαξα 
1402 ( l C, Baldwin 1 9 1 8) στον ζα
χαρόμυλο Central Gregorio Arlee 
Manalich μεταξύ Αβάνας και 
Guines. Τα 1 3 1  από 1 54 εργοστά
σια ζάχαρης που λειτουργούν στην 
Κούβα, εξυπηρετούνται από βιομη
χανικά δίκτυα (Απ. Κουρμηέλnς, 
7/99). 

συρμοί με εnιβατόμαξες Βιιdd ή μετασκευές πρώην φορταμα
ξών, ελκόμενες ως επί το πλείστον αnό δηζελόμαξες General 
M orors, ενώ οι nολλών τ ύnων σοβιετικές δηζελόμαξες ε κ- ιε
λούν συνήθως aρτη ριακούς και τοnικούς εμπορευμα τικούς 
συρμούς nου κατό κανόνα αποτελούνται από ευρωnαίκής κα
τασκευής φορτάμαξες. Στην ουρά των ε μπορευματικών συρ

μών nροστίθεται η κλασική αμερικανική σκευοφόρος συνοδεί
ας (Caboose), Κουβανικής κατασκευής. Αρκετές δευτερεύου
σες γραμμές εξυnηρετούνται αnό αnλές μονάδες ελαφρών aυ
τοκινηταμαξών τύnου Railbus, κατασκευασμένες στ ην Κούβα 
σε  σχέδια της ουγγρικής Ganz Maνag. Στην αnομακρυσμένη 
nεριοχή του Gιιantanaιno (γνωστή και από το δημοφιλές τρα

γούδι "Gιιan tanamera")  λειτουργούν ακόμα σε τοπικές γραμ
μές και κόnοια μουσειακής nλέον αξίας rai lbuses της δεκαετί
ας του 1 930, κατασκευασμένα αnό την αμερικανική Bri l l ,  που 

φέρουν μάλιστα τον γνωστό " αγελοδοδιώχτη "  (cow-carcher). 
Ένα ταξίδι στην Κούβα, πέρα αnό το γενικότερο τουριστικό 

και nολιτικό ενδιαφέρον, έχει εν κατακλείδι τερόστιο σιδη ρο-



δρομικό ενδιαφέρον. Έτσι και αλλιώς η Κούβα είναι ένα με
γάλο ζωντανό μουσείο μεταφορικών μέσων: παμπάλαια αμερι
κανικά -και όχι μόνο- αυτοκίνητα, ταξί με "φιερά" και " μου
στάκια",  ρυπογόνα αλλά γραφικώιατα λεωφορεία (πλήν βε

βαίως της φρικώδους "νταλίκας - καμήλας" ) ,  ιππήλατα κάρα, 
μοτοσυκλέττες εποχής, ελικοφόρα " Ιλιούσιν" της περασμένης 

30ετίας, καράβια "κουιμπέκες" που σκουριάζουν στον κόλπο 
του λιμανιού της Αβάνας, η οποία διαθέτει με τη σειρά της έ

ναν ανεκτίμητο κιιριακό πλούτο και έχει ανακηρυχθεί από την 
U N ESCO ως "Διατηρητέο Μνη μείο Π αγκόσμιας Πολι-ι ιστι

κής Κληρονομιάς " .  
Και όσον αφορά τ ο  σιδηρόδρομο; 

- Τροχαίο υλικό και σ ταθμοί που αποτελούν κράμα αμερι
κανικού και ευρωπαϊκού ή αποικιακού τύπου, με ατμόσφαιρα 
που ποικίλλει από τον Ι ο Παγκόσμιο Π όλεμο έως την δεκαε
τία του 1 960. 

- Η μεγαλύ τερη στον κόσμο συλλογή αμερικανικών a τμαμα
ξών σε  κατάο ιαοη λειτουργίας (πάνω από 300 ΑΠ) από την 
B l  t της Baldwin του 1 878 μέχρι την M ikado της ALCo-Cooke 
του 1 92 5 .  
- Τ ο  τελευταίο αυθεντικό αμερικανικό l n terιιrban στο οποίο 

κυκλοφορούν ακόμα original τροχιοδρομικά οχήματα Bri \ 1  ωυ 

1 920 καθώς και ηλεκτράμαξες steeple-cab ιης  ίδιας δεκαετί
ας, επικεφαλής ε μπορευμαιικών συρμών. 

- Τ ο τεθωρακισμένο τρένο του δικτάτορα Batista, το οποίο 
αιχμαλωτ(στηκε από τις δυνάμεις του Τσε στην καθοριστική 
μάχη της Santa Clara και έκτοτε φυλάσσεται ως Μνη μείο της 
Επανάο ωσης. 
- Καναδέζικες MLW σ τις ταχείες του κυρίου άξονα σε συν

δυασμό με Δ/Α Geneι-al Motors που έλκουν οχήματα Budd 
σ τις διακλαδώσεις. 

- Μεγάλη ποικιλία ανατολικοευρωπαϊκών (κυρίως σοβιετικών) 
δηζελαμαξών καθώς και ι-ai lbuses, ιδιοκατασκευές ή προπολε
μικής σχεδίασης.  

- Μηχανεργοστάσια και συνεργεία μεταλλικών κατασκευών 
που εκτελούν ε κτεταμένες ανακατασκευές, μετασκευές και 
κατασκευές, αρκετές φορές μάλιστα πατενταρισμένες. 
- Π αμπάλαιοι σημαφόροι, καμπανάκια ισόπεδων διαβάσεων, 
signalboxes και aτμήλατοι γερανοί. 
Και όλα τα παραπάνω ανάμεσα σε ανθρώπους εύθυμους και 
φιλικούς, σε ένα εξωτικό ιοπίο, που παρά τη συνήθως πνιγη
ρή ζέστη που το περιβάλλει ,  δεν παύει να είναι γοητευτικό. • 
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Δεν είναι πια μακριά η ώρα 
που ο πρώτος συρμός 
του νέου Μετρό της Αθήνας 
θα ανάψει τα φώτα του για 

να εκτελέσει το πρώτο δρομολόγιο μιας νέας εποχής 
για την πρωτεύουσα. π ολυπόθnτο και ακριβοπλn ρωμέ

νο κουβαλάει στα βαγόνια του 

τnν υ πομονι'ι και τnν ελπ ίδα εκα

τομμυρίων Αθnναίων, nου καθn

μερινά δοκιμάζουν τα νεύρα τους στις μπλοκαρι

σμένες οδικές α ρτnρίες μιας πόλπς, για τnν ο

ποία πολλοί λένε ότι ξίναι ι'ιδn καταδικοσμένn. 

Το μακρινό μέλλον θα δείξε ι .  Το κοντινό μέλλον 

πάντως επιφυλλάσσει μ ια πνοι'ι που λέγεται Μ Ε

ΤΡΟ ! Σε ποια φάσn βρίσκετα ι λοιπόν αυτό το 

Μ ΠΡΟ πα ραμονές του 2000 ; 

Σύ μφωνα με το ρεπορτάζ τnς "Σ" , αλλά και τα 

στοιχεία τnς 'ΆΠΙΚΟ Μ ΠΡΟ Α.Ε." ,  n πρώτn 

φάσn λειτουργίας του έργου , που σχεδιαζόταν 

για το Δεκέμβριο, προγραμματίζεται τελικά για 

τον Ιανουάριο του 2000. Οι 14 νέοι σταθμοί του 

τμι'ιματος που θα παραδοθεί στnν κυ κλοφορία , 

βρίσκονται στο στάδιο δοκιμών του nλεκτρομn

χανολογικού εξοπλισμού, ενώ σε 5 από αυτούς 

βρίσκεται σε εξέλιξn n αποκατάστασn του επ ιφα

νειακού χώρου. Ολοι οι συρμοί, 28 στον αριθμό, 

υποβάλλονται σε δοκιμές στο αμαξοστάσιο Σεπο

λίων και στις γραμμές 2 κα ι 3. Επίσnς ολοκλn

ρώνεται n εκnαίδευσn των 300 εργαζομένων 

54 

που θα αναλάβουν τn λειτουρ

γία του νέου Μ ΠΡΟ. 

Η πρώτn φάσn λειτουργίας 

του έργου θα ξεκινι'ισει με τα 

εγκαίνια τμ ι'ιματος τnς γραμ

μι'ις 3 .  Και π ιο συγκεκριμένα, 

τον Ιανουάριο του 2000 θα 

τεθεί σε λειτου ργία το τμι'ιμα 

Εθνι κι'ι Αμ υνα-Κατεχάκn-Πα

νόρμου-Αμ πελόκn π ο ι- Μέγα ρο 

Μου σι κι'ις-Ευαγγελισμός-Σύ

νταγμα κα ι θ'ακολουθι'ισει το 

τμι'ι μα τnς γραμμ ι'ις 2 από το 

Αμαξοστάσιο Σεπολίων μέχρι 

το Σύνταγμα. 

Η δεύτερn φάσn λειτουργί

ας θα βρει έτο ιμα τα υπόλοιπα 

τμ ι'ιματα των γραμμών 2 κα ι 3 μέχρι τn Δάφνn 

κα ι το Μοναστnρόκι αντίστοιχα. Σι'ιμερα βρίσκο

ντα ι σε εξέλιξn οι εργασίες κοτασκευι'ις τnς σι'ι

ρογγας στο τμι'ιμα Σύνταγμα-Μοναστnρόκ ι ,  από 

τα δύο αντίθετα μέτωπα,  δnλαδι'ι του εργοταξίου 

''Ασωμάτων" και του εργοταξίου "Μ nτροπόλεως". 

Αναμένεται να δnμοπρατnθεί σύντομα n κατα-

σκευ ι'ι κα ι του πρώτου σταθμού μετεπι βίβοσnς 

στο σταθμό "Συγγρού-Φιξ". Τα δύο υ πόλοιπα 

τμ ι'ιματα των γραμμών π ρος Δάφνn κα ι Μονα

στn ράκι θα λειτουργι'ισουν, σύ μφωνα με τnν 

π ρόβλεψn τnς 'ΆΠΙΚΟ Μ ΠΡΟ Α.Ε." στο τέλος 

του 2000. 

Αλλά οι εξελίξεις τρέχουν και 

για τις προγραμματισμένες επε

κτάσε ις των γραμμών 2 κα ι 3 ,  

προς το Περιστέρι και το Αιγά

λεω αντίστο ιχα . Συνολικά 1 1  

κοινοπραξίες κατέθεσαν στις 

2 7-09-99 προσφορές για τnν 

κατασκευ ι'ι τπς σι'ιραγγας από 

το Αμαξοστάσιο Σεπολίων προς 

το τερματικό φρέαρ Θnβών, μ ι'ι

κους περίπου 3 χιλιομέτρων και 

πρου πολογισμού 20 δις δραχ

μών. Σύντομα θ 'α κολουθι'ισει n 

δnμοπράτnσn του π ρώτου από 

τους 3 σταθμούς τnς επέκτασnς 

προς το Περιστέρι ,  του σταθμού 

'Άγιος Αντώνιος". τέλος έχει 

σn μειωθεί μεγόλn πρόοδος στις 

aρχαιολογικές έρευνες στα σnμεία όπου nροβλέ

ποντα ι οι νέοι σταθμοί των επεκτάσεων των 

γραμμών 2 και 3 .  

Η Αθι'ινα λοιπόν, περι μένει τ ο  χριστουγεννιάτι

κο δώρο τnς . . .  λίγες nμέρες μετά τις γιορτές. 

Τnς ευχόμαστε να το ευχαριστnθεί, μια και τnς το 

έταξαν εδώ και πολλά χρόνια !  8 



''Αμπελόκηποι" 



Έργα ΟΣΕ που Εντόσσονrαι στο Γ' ΚΠΣ (2000-2006) 
( Π ρουnολογισμένο Συνολικό Κόστος Π ρογράμματος 1 .03 τοισ. δpαχΙJέC, Ρ = Ποσοστιαία ΚατανομrΊ Προυnολογισμού*) 

ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στnριξπς 
ΙΚΑ Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών 
ΚΕΚ Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας 

ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΜ 
ΜΠΡ 
ΜΑΙ 

Σιδπροδρομικn Γραμμn Υψηλών Ταχυτnτων 
Μηχανοστάσιο Πειραιώς 
Μηχανοστάσιο Αγίου Ιωάννη 

ι .  Αναβόθμιση Τμήματος Πξιραι6 - Αθήνας - ΣΚΑ, Ρ =  20 % 
Ανισοπεδοποιnσεις, Αναβαθμίσεις Διαδρόμου, Νέοι Επιβατικοί Σταθμοί Πειραιά & Αθnνας, Συγκοινωνιακό Κέντρο ΑχαρνιiJν, 
Ηλεκτροκίνηση, Σπματαδότπσπ - Τπλεδιοίκπσπ. 

2. Προαστιακός Σιδηρόδρομος, Ρ = 6 % 
Σύνδεση ΣΚΑ με Αεροδρόμιο Σπάτων (με συμμετοχn ιδιωτικών κεφαλαίων), Πρόσθετες Εργασίες Σηματοδότησης για Λειτουργία 
Προαστιακού Πειραιά - ΣΚΑ - Οινόπς, ΚΕΚ για την Τπλεδιοίκπσπ των Συνδέσεων του Προαστιακού Σιδ/μου με το Αεροδρόμιο 
Σπάτων και την Κόρινθο. ΙΚΑ - Οινόη. Ανακαίνιση Υποδομnς Σταθμών, Κατασκευn Χώρων Parking, Διαβάσεις Πεζών, 
Περίφραξη Γραμμnς,  Κατασκευn Ανισόπεδων Διαβάσεων. Οινόη · Χαλκfδα. Αναβάθμιση Γρα μμnς, Ηλεκτροκίνηση, Αναβαθμίσεις 
Σταθμών. 

3. Άξονας Αθήνας - Θεσ/νίκης - Ειδομένης, Ρ = 33 % 
3.1.  Έργα Υπολειπόμενα από το Β' ΚΠΣ, Ρ = 16 % 

Αθήνα · Οινόη. Ανακαίνιση Επιδομnς Υφιστάμενης Γραμμnς και Κατασκευn Ανισόπεδων Διαβάσεων. Οινόη - Λιανακλάδι 
και Δοuοκόc - Λάοισα Ολοκλnρωσπ Έργων Υποδομnς και Βελτιώσεις Επιδομnς. Λάρισα - Πλατύ - Θεσ/νίκπ Ολοκλnρωσπ 
Έργων Υποδομnς και Επιδομnς, Σηματοδότηση - Τπλεδιοίκπσπ. 

3.2. Έργα που Εντάσσονται στο Γ' ΚΠΣ, Ρ = 10 % 
Οινόη - Τιθορtα. Βελτιώσεις Υποδομnς και Σταθμών, Κατασκευn Ανισόπεδων Διαβάσεων, Ανακατασκευn Σηματοδότησης 
ΣΣ Αλίαρτου ,  Λειβαδιάς και Δαύλειας. Τιθορtα · Λιανοκλάδι. Σηματοδότηση - Τπλεδιοίκπσπ. Λιανοκλάδι - Δοuοκόc Γενικn 
Ανακαίνιση Υφιστάμενης Γραμμnς, Κατασκευn Π ιλοτικnς Σnραγγας Νέας Χάραξης. Δοuοκόc · Λάρισα  Ανακαινίσεις και 
Βελτιώσεις Υποδομnς Σταθμών, Κατασκευn Ανω Διαβάσεων Πεζών, Αναβάθμιση ΚΕΚ Λάρισας, Ανακατασκευn 
Σηματοδότησης ΣΣ Παλαιοφαρσάλου. Λάρισα - Πλατύ. Εξυγείανσπ Υποδομnς, Κατάργηση Ισόπεδων Διαβάσεων ΔιπΜς 
Γραμμnς,  Κατασκευn Ανισόπεδων Διαβάσεων, Σηματοδότηση Νέων Πόρων - Λεπτοκαρυάς. Πλατύ - θεσσαλονίκη. 
Εξυγίανση Υποδομnς, Κατασκευn Νέας Γέφυρας Γαλλικού Ποταμού, Ανακαίνιση και Σηματοδότηση ΣΣ Πλατέος, Κατάργηση 
Ισόπεδων Διαβάσεων, Κατασκευn Ανισόπεδων Διαβάσεων, Αναβάθμιση ΚΕΚ και Διασυνδέσεων Θεσ/νίκπς. 
Ειδοutνη, Ανακαίνιση Γραμμnς. Αθήνα - θεσσαλονίκη. Χιλιομέτρηση Γραμμnς. 

3.3. Συνεχιζόμενα Έργα Ηλεκτροκiνπσπς ΣΓΥΙ Πειραιά-Αθήνας-Θεσ/νfκπς ( + από Β' ΚΠΣ), Ρ = 7 % 

4. Άξονας Θεσ/νίκης - Αλεξ/πολης - Ορμένιου, Ρ = 8 %  

Θεσσαλονίκη -

θεσΜκπ - Στρυuώναc · Προuαχώναc. Παραλλαγn + Γέφυρα (από Β' ΚΠΣ) και Βελτιωτι κές Εργασίες Γραμμnς στο τμnμα 
Στρυμώνα-Προμαχώνα, Τοπικές Παραλλαγές για Ταχύτητες 1 50 km/h, Ηλεκτροκίνηση. Στρυuώναc - ΑλεΕανδρούπολη. 
Σηματοδότηση και Τηλεπικοινωνίες, Τοπι κές Παραλλαγές συνολικού μnκους 1 22 km, Βελτιωτικές Εργασίες Γρα μμnς συνολικού 
μnκους 9 1  km, Αναβαθμίσεις Σταθμών, Σιδ/κn Σύνδεση Λιμένος Καβάλας. Αλεξgνδρούπολπ - Ορutνιο. Ηλεκτροκίνηση, 
Σηματοδότηση και Τηλεπικοινωνίες, Βελτιωτικές Εργασίες Γρα μμnς, Αναβαθμίσεις Σταθμών, Εκπόνηση Μελετών και Συντέλεση 
Απαλλοτριώσεων για Κατασκευn Τοπι κών Παραλλαγών 

5. Άξονας Αθήνας - Κορίνθου - Πατρών, Ρ = ι3 % 
5.1 .  Νtα Γραμμή Κορiνθος - Πάτρα, Ρ = 4 %  

Μελέτες τμnμQτος Κορίνθου - Πατρών (από Β' ΚΠΣ). Κόρινθος - Κιάτο. Κατασκευn Νέας Γραμμnς, Σηματοδότηση -
Τπλεδιοίκπσπ, Τηλεπικοινωνίες. Κιάτο ·  Αν. Βασfλειοc. Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γραμμnς.  

5.2.  Συνεχιζόμενα Έργα ΣΓΥΙ ΙΚΑ - Κορίνθου ( + από Β' ΚΠΣ), Ρ = 9 % 
Κατασκευn Υποδομnς, Στρώση Δεύτερης Μετρικnς Γραμμ ιlς,  Περιφράξεις, Προσαρμογn Σηματοδότησης για Δεύτερη Μετρικn 
Γραμμn,  Αναβαθμίσεις Σταθμών. 

6. Υπόλοιπο Δίκτυο, Ρ = 2 % 
Βελτίωση Δικτύων Πελοηοννnσου και Δυτικnς Μακεδονίας. 

7. Εγκαταστόσεις - Εξοπλισμός, Ρ = ι % 
Κατασκευn Νέου Ηλεκτραμαξοστάσιου στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη , Μεταφορά Τμnματος Μεταλλικών Κατασκευών και 
Αυτοκινπτοαμαξοστασίου Αγίων Αναργύρων στο Θριάσιο Πεδίο, Μεταφορά Μ Π Ρ  στο ΜΑΙ , Προμnθεια Εξοπλισμού Στρώσης και 
Καταγραφnς Γραμμι'ις. 

8. Εμπορευματικές και Συνδυασμένες Μεταφορές ( + από Β' ΚΠΣ), Ρ = ι ι % 
Κατασκευn Εγκαταστάσεων Θριάσιου Πεδίου και Σύνδεση με το Λιμένα Νέου Ι κονίου, Κατασκευι'ι Σιδ/κnς Σύνδεσης Εμπορικού 
Σταθμού Θεσ/νίκπς με τον 6ο Προβλιlτα , Μελέτη και Κατασκευn Σιδ/μικι'ις Σύνδεσης και Εγκαταστάσεων Λιμένα Αλεξ/πολπς. 

9. Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου - Τεχνική Υποστήριξη, Ρ = 6 %  
Οργανωτικn Διαχείριση, Ανάπτυξη Πλπροφορικι'ις ( + Σύστημα Ενημέρωσης Επιβατών),  Λειτουργικές Δαπάνες Φορέα Υλοποίησης, 
Μελέτες, Τεχνικn Βοι'ιθεια - Πληροφόρηση. 

* Στοχεiα της 30. 1 1 .99. Επεξεργασία: "Σιδηροτροχιά" 



Από το Μουσειακό Σιδηρόδρομο στο Λούνα Πάρκ 
Μοιάζει σαν aτμάμαξα, σφυρίζει σαν aτμάμαξα, καπνίζει σαν aτμά

μαξα, αλλά aτμάμαξα Οεν είναι. Τι είναι ; 
Μα φυσικό n δnζελαατμόμαξα ( n  ατμοδnζελόμαξα ) ,  n τελευταία παγκό

σμια πρωτοτυ π ία που εισnγαγε ο ΟΣΕ ως nxnρn αnόντnσn στους κουτόφρα
γκους που χρόνια τώρα εκμεταλλεύονται τους μουσειακούς-τουριστικούς σι
δηροδρόμους τους σε εντελώς λανθασμένη βάση.  Το modυs νiνendi τnς σύγ
χρονης Ελλάδας -"είσαι ότι δηλώσεις"- μετεξελίχθηκε σε "είσαι ότι φαίνεσαι". 
Ο λόγος για τις δύο νέες δnζελόμαξες ( ! ) του Π ηλίου, ο ι  οποίες εξωτερικό 
μοιάζουν -oops- με aτμάμαξες (το γεγονός ότι κάτω από το "λέβητα" βρίσκο
ντα ι δυό δυαξονικό φορεία με cardan είναι μάλλον αμελητέο) .  

Π ρέπει να ξεκαθαριστεί εξαρχnς, ότι n κριτικn δεν στρέφετα ι ενάντια στην 
αξιοπιστία n τις επιδόσεις των νέων μηχανών, αλλά στοχεύει στη σκοπιμότη
τα τnς εκλογnς δnζελαμαξών για το Πnλιο και στην εξωφρενικn μεταμφίεσn 
τους. Είναι αΜθεια ότι κάθε καινούργια κινnτnρια μονάδα είναι εν δυνάμει 
ένα μουσειακό κομμάτι (φανταστείτε ένα συρμό TGV Atlantique μετά από 50 
χρόνια) .  Η α πόφαση του ΟΣΕ να ντύσει στα αποκριάτικα τις νέες μηχανές δεν 
αποτελεί απλό π ροσβοΜ τnς ιστορίας του Π nλιορίτικου σιδηροδρόμου αλλά 
αφαιρεί de facto τn δυνατότητα αυτών των μηχανών να αποκτnσουν κάποτε 
μουσειακn αξία. Η κύρια α nοστοΜ των μουσειακών σιδηροδρόμων σε na-
γκόσμια κλίμακα, είναι n διάσωση κα ι αποκατόστασn ιστορικού τροχαίου υ

επιδράσει θετικό στην ελκυστικότητα των δρομολογίων του Π ηλίου, τότε ας 
βάψει μαύρες κα ι τις Hel lasSprinter κοτσόροντός τους και ένα φουγάρο 
μπροστά α πό κάθε παντογρόφο. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΡτΜΟΥΔΗΣ 

Αεροδρόμιο Χωρίς Τρένο = Απική Χωρίς Προαστιακό 
Σιδηρόδρομο* 

Ο Υπουργός Π ΕΧΩΔΕ κ. Κ .  Λαλιώτης, δi\λωσε πρόσφατα ότι δεν n ρόκει
ΤΟI να εγκρίνει την απ' ευθείας ανάθεση στην Κοινοπραξία 'Άπικn Οδός" των 
έργων υποδομnς τnς σιδnροδρομ ικnς σύνδεσης του νέου αεροδρομίου των 
Σπάτων. Για όσους γνωρίζουν το θέμα αυτό σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κά
τ ι ,  οδηγείτα ι σε ματαίωση όχι μόνο το εν λόγω έργο, αλλά και ολόκληρο το 
(πανηγυρικό εξαγγελθέν) π ρόγραμμα του Π ροαστιακού Σιδηροδρόμου. 

Είναι γνωστό ότι n σιδnροδρομικn γραμμn τnς σύνδεσης του Νέου Αερο
δρομίου τοποθετείται στη νησίδα τnς λεωφόρου. Εάν λοιπόν αποπερατωθεί 
ο ουτοκινnτόδρομος χωρίς nαρόλλnλn αnοnερότωσn και τnς σιδnροδρομι
κnς γρα μμnς,  n κατασκευάστρια Κοινοπραξία, στην οποία έχει ανατεθεί και 
n εκμετάλλευση του έργου, νομιμοποιείτα ι από τn σύμβαση να καταστnσει 
πρακτικό αδύνατη την εγκατάσταση νέου αναδόχου για το σιδηροδρομικό έρ
γο, αφού τα εργοτάξιό του θα αποκλείσουν την κυκλοφορία σε 2 τουλάχιστον 
λωρίδες, μειώνοντας αναλόγως κα ι τα έσοδα από τα διόδια. Μάλιστα, π 'Άτ

λικού - όχι κατ' ανάγκη οι κείου - χωρίς 
να αποκλείει κανένα είδος έλξης. Σκο- Επιτέλους, μιά Διάκριση ! τικn Οδός" έχει θέσει σαν όρο ότι τα σιδηροδρομι

κό έργα θα πρέπει  να ξεκινnσουν το α ργότερο 6 
μnνες μετά την έναρξη των οδικών, αλλιώς δε θα 
μπορέσουν να γίνουν ούτε ταυτόχρονα, για τεχνι
κούς λόγους. 

πάς των μουσειακών-τουριστι κών δ ικτύ- Επίλογος όρθρου του World Steam (τεύχος 7 - 0-
ων δεν είναι n δημιουργία ψευδαίσθησης αλλά n 
γνωριμία του επισκέπτη με τnν ιστορία του σιδηρο
δρόμου και n συνύπαρξη ντnζελ και ατμού ,  αποτε
λεί κανόνα και όχι εξαίρεση. Ο ατμός είναι ο βασι
κός πόλος έλξης και οι δnζελόμαξες περιορίζονται 
στην εκτέλεση συμπληρωματικών δρομολογίων 
και τnν ανάληψη υπηρεσιακών καθηκόντων όπως 
ελιγμούς, συρμούς έργων, επιθεώρηση γραμμnς 
κ .λπ . .  Σε όλες όμως ης περιπτώσεις πρωτεύον 

κτώβρnς 1 999) γιό την nολιτικn του ΟΣΕ γύρω α
πό τα ατμnλατα μουσειακό τρένα (Πnλιο, ΔΚ, Λβ): 
"The G reek Rai lways gets the WS Mi l lenn ium 
prize as the most i ncompetent railway system in  
the world oνer the last 1 000 years " [Ο ι Ελληνικοί 
Σιδηρόδρομοι παίρνουν το Βραβείο Χιλιετίας του 
World Steam,  ως το πλέον ανίκανο σιδηροδρομι
κό δίκτυο στον κόσμο τα τελευταία 1 000 χρόνια] 

Η α ρχ ικn θέση τnς διοίκησης του ΟΣΕ έλεγε 
πως αν το σιδη ροδρομ ι κό έργο δεν ανετίθετο στην 
ίδια Κοινοπραξία, n εγκατάσταση και δεύτερου α
ναδόχου στον ίδιο εργοταξιακό χώρο θα προκα
λούσε δυσεπίλυτα συμβατικό και τεχνικό n ροβΜ
ματα που μπορούσαν να οδnγnσουν σε διαμάχες 
που θα μ πλόκαραν την εξέλιξη κα ι των δύο έργων. Εμείς τι να nούμε . . . .  Κα ι σ'ανώτερα ! 

μέλημα των μουσειακών δικτύων αποτελεί ο a-

τμήλατος στόλος τους. Φαίνετα ι λοιπόν nως ο ΟΣΕ έχει εξασφαλίσει από κά
θε άποψη το μέλλον του ατμού στο Πnλιο, ώστε αποφάσισε να δαπανnσει 
200 εκατομμύρια δραχμές σε μια π ροσπάθεια να ανταγωνιστεί τα ανά την υ
φnλιο Λούνα Πόρκ. 

Η αγορά των ΔΙΑ σημαίνει ότι ο ΟΣΕ διαθέτει nδn το απαραίτnτο προσω
π ικό και εγκαταστάσεις που εγγυώντα ι τn διαθεσι μότητα των aτμαμαξών του 
Π ηλίου στο παρόν και στο μέλλον. Επιπλέον, έχει καταΜξει στο συμπέρασμα 
- κατόπιν ενδελεχούς μελέτης - ότι δύο aτμάμαξες, στην κατάσταση που βρί
σκοντα ι σnμερα, είναι υπεραρκετές για ένα σιδηρόδρομο μ ε  το τουριστικό 
δυναμικό του Π ηλίου. Έτσι , έχοντας αξιοnοιnσει nΜ ρως τον ατμnλατο στό
λο, νομ ι μοποιείται να π ροβεί στην nρομnθεια δnζελαμαξών. Επανερχόμενοι 
στη σοβαρότητα, n αγορά των νέων ΔΙΑ -π ροτείνουμε να ταξινομηθούν ως 
Μ(αϊμού)  1 κα ι Μ(αϊμού)  2- κρύβει ένα μεγάλο κίνδυνο: τnν οριστική κατάρ

γηση του ατμού στο Πήλιο. Η απροθυμία του Οργανισμού να εκπαιδεύσει 
νέους ατμομnχανοδnγούς κα ι n έλλειψη τεχνικnς υnοστnριξnς των aτμαμα
ξών σε συνδυασμό με το φτηνό υποκατάστατο που προσφέρουν οι  νέες Δ/Α, 
μπορούν να αποτελέσουν ένα π ρώτης τάξεως άλλοθι για να δούμε τις "ΜΗ
ΛΕΑΙ" κα ι  "ΙΑΣΩΝ" ταριχευμένες στα Λεχώνια.  Αυτό που έπρεπε να έχει γί
νει ,  nταν n γενικn εnισκευn του υφιστάμενου στόλου των τριών aτμαμαξών 
( Μ ΗΛΕΑ Ι ,  ΙΑΣΩΝ, Π ΗΛΙΟΝ , )  ενσωματώνοντας επιλεκτικό μιό σειρά από ε
πεμβάσεις-βελτιώσεις που θα ενίσχυαν την αξιοπιστία, την οικονομ ία κα ι τις 
επ ιδόσεις τους. (μετατροπn σε πετρέλα ιο, ένσφα ι ροι τρι βείς στο μηχανισμό, 
κεντρικn λίπανση, ενδεχομένως και υπερθερμαντnρας). Το κόστος μ ιός τέ
τοιας μετασκευnς, όχι μόνο δε θα ξεπερνούσε τα 200 εκατομμ ύρια που δα
πανnθnκαν για τις νέες μηχανές, αλλά θα περίσσευαν και χρnματα για την α
γορά μ ιός μεταχειρισμένης δnζελόμαξας που θα αναλάμβανε υπηρεσιακό 
καθnκοντα . Το αποτέλεσμα θα ήταν ένας ελκυστικός στόλος μουσειακών a

τμαμαξών με σαφώς μειωμένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, αυξη

μένες επιδόσεις και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. 

Πάντως, εάν ο ΟΣΕ πιστεύει ότι το συγκεκριμένο μασκαριλίκι π ρόκειται να 

Αυτn nταν άλλωστε και n εnιχειρnματολογία των 
αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠ ΕΧΩΔΕ στις κατ' ιδίαν διαβουλεύσεις με τον Ο
ΣΕ, όπου κα ι ο ι  δύο πλευρές συμφώνησαν αιτιολογημένα στη λύση της απευ
θείας ανάθεσης, λόγω τnς ειδικnς φύσης του έργου. Τα παραπάνω, τα γνώ
ριζαν κα ι τα παραδέχονταν στις κατ' ιδίαν συζnτnσεις τους όλοι, ακόμα και 
αυτοί που δi\θεν αγανακτισμένοι κατnγγειλαν την α πευθείας ανάθεση και "υ
ποχρέωσαν" τον Υπου ργό Π ΕΧΩΔΕ να αναδι πλωθεί. Εμείς ρωτάμε: 

- Πού nταν όλοι αυτοί οι πα ράγοντες (στα Κόμματα , τον Τύπο κα ι τον Ο
ΣΕ) όταν n δημοπράτηση του έργου δεν συμπεριέλαβε τη σιδnροδρομικn 
σύνδεση ;  

-Πού  ετύρβαζαν όταν υπογράφηκε με την  'Άπικn Οδό" n aποικιοκρατικού 
χαρακτnρα σύμβαση κατασκευnς του αυτοκινητόδρομου, όχι μόνο χωρίς την 
nα ρόλλnλn κατασκευn του σιδηροδρόμου, αλλά κα ι με ρnτρες που πρακτι
κό απέκλειαν τn δυνατότητα τnς εκ των υστέρων κατασκευnς του (και μάλι
στα α πό άλλο ανάδοχο) ,  ενώ καθιέρωνε υ πέρογκη αντισταθμιστικn ρnτρα υ
πέρ τnς Κ/Ξ 'Άπικn Οδός" στην περίπτωση λειτουργίας του τρένου;  

Γιατί άραγε όλοι αυτοί οι θεματοφύλακες του δημοσίου συμφέροντος δεν 
παρενέβησαν με την ίδια οξύτητα κα ι τότε, ώστε να μ πεί ά μεσα ο σιδηρόδρο
μος σε τροχιά υλοποίησης; Όσον αφορά το σημερινό Υπουργό Π ΕΧΩΔΕ, δεν 
έχει κανένα δικαίωμα να παλινωδεί γιατί i\ταν αυτός που υπέγραψε τn σύμ
βαση και δεν άφησε κανένα άλλο ρεαλιστικό περιθώριο υλοποίησης του σι
δηροδρομικού έργου , το οποίο, ας μην ξεχνάμε, α ποτελούσε μέχρι τώρα δια
κυρnγμένn Κυβερνnτικn θέση. 

Δυστυχώς, αυτn n δυσάρεστη κατόστασn , που συνίσταται στην ανταλλαγn 
ευκαιριακών πολιτι κών nυροτεχνn ματων σε βάρος υποδομών εθνι κnς σημα
σίας, έχει διαμορφώσει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ένα κλίμα αnαρόδε
κτnς και συνάμα ύnοnτnς κωλυσιεργίας στην προώθηση του Π ροαστιακού 
Σιδηροδρόμου . Δεν μπορούμε, για παράδειγμα , να μην εn ίσn μόνουμε ότι 
στη διάρκεια τnς ομιλίας του πρωθυπουργού στα πρόσφατα εγκαίνια του νέ-
ου κτιρίου του Υ Π Μ Ε  και αντίθετα από ότι αναμενόταν, δεν έγινε n παραμι
κρn αναφορά στο ζωτι κnς σημασίας έργο του Π ροαστιακού και τn σύνδεση � 
*Δελτίο Τύπου του Δ.Σ. του Σ.Φ.Σ. 
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Αυτός , 
είναι ο οδοντωτός των Καλαβρύτων. 

Οι εργασίες για την κατασκευή του 

ξεκίνησαν το 1 889, και το πρώτο 

δρομολόγιο έγινε το 1 896.  

Κινείται σε γραμμές πλάτους 0,75μ. ,  

σε μια διαδρομή μήκους 22600μ. , 

από το Διακοφτό ως τα Καλάβρυτα. 

ε α ι  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο 
τ ο υ Ο δ ο ν τ ω τ ο ύ σ ε  

• 
+ + Δ Ι ΟΡΑΜΑ Ε . Π . Ε .  Δ η μ ή τ ρ η ς  Π α γ ώ ν η ς  

Ιπποκράτους 75, 10680, Αθήνα 
Τηλ . :  36 1 7594, Κιν. : 09774 13493, Fαχ: 67834 1 7  
URL: www.diorama. com 
e-mαil: diorαmα@otenet.gr 



<1111 του Νέου Αεροδρομίου. τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΟΣΕ έχει rΊδn πα
ραγγείλει μέσω των Π ρογραμματικών Συμφωνιών, 20 πεντάδυμες ηλεκτρι
κές αυτοκινnτάμαξες συνολικού κόστους 40 δια. δραχμών, με λειτουργικά 
χαρα κτηριστικά π ροσαρμοσμένο στnν προαστιακού τύπου συγκοινωνία . Εάν 
δεν υλοποιηθεί ο Π ροαστιακός Σιδηρόδρομος, ποιός ά ραγε θα είναι αυτός 
που θα αναλάβει τnν ευθύνn για τnν αγορά τροχαίου υλι κού χωρίς ουσιαστι
κό πεδίο χρrΊσπς; 

'Οφείλουν να γνωρίζουν όλοι, Κυβέρνnσn, Αντιπολίτευση κα ι Τύπος, ότι 
εμείς, οι ταλα ιπωρημένοι πολίτες τnς ΑθrΊνας και του Λεκανοπεδίου δεν πρό
κειται να ανεχτούμε πλέον πολιτικές κατά τnς ανάnτuξnς των μέσων σταθε
ρrΊς τροχιάς που οδηγούν σε περαιτέρω υποβάθμιση τπς nοιότnτας τnς κα
θnμερινrΊς μας ζωrΊς. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί άμεσα μιά λογικrΊ και α nο
δεκτrΊ λύσn για να ξεκινrΊσει επιτέλους n κατασκευrΊ τnς σιδnροδρομικrΊς σύν
δεσης του Νέου Αεροδρομίου που αποτελεί κρίσιμη παρέμβαση για τnν υ
λοποίnσn του Π ροαστιακού . Γιατί το μεγαλύτερο σκάνδαλο από όλα, θα εί

ναι να στερηθεί τελικά σιδηροδρομικής σύνδεσης το μεγαλύτερο αεροδρό

μιο της ΝΑ Ευρώπι1ς ταυτόχρονα δε 

κτυο" των καρόδρομων, αλλά διακριτούς κρίκους μιάς aξιόπιστης συγκοινω
νιακrΊς αλυσίδας και ας συμπεράνουν το προφανές: ότι rΊταν ο Σιδηρόδρο
μος αυτός που "έχτισε" τις πόλεις τους. Κα ι μπορεί βέβαια n επιχειρηματολο
γία όλων αυτών των σουρεαλιστών Δημάρχων να αποτελεί κακόγουστο αστεί
ο, εμείς όμως οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η σύγχρονη ιστορία 
αυτrΊς τnς ταλα ίπωρης χώρας, έχει αποδείξει ξεκάθαρα ότι τα π ιό σοβαρά 
τραύματα προέρχονται από aστείους ανθρώπους. 

Άνδρες 50 - Ίπποι 8 
Θυμάστε τnν περίφnμn επιγραφrΊ στις φορτάμαξες των ΣΕΚ που στοίβαζαν 
τους 'Ελλnνες στρατιώτες στπν επιστράτευση του '40; Tn δόξα του προκατό
χου του φαίνεται λοιπόν ότι ζrΊλεψε ο ΟΣΕ και αποφάσισε, 60 χρόνια αργό
τερα, να επαναφέρει τις ιστορι κές εκείνες μνrΊμες, ευγενικrΊ π ροσφορά στο 
επ ιβατικό κοινό. Μετά τnν αύξnσn των καθυστερrΊσεων (βλέπε μείωσn δαπα
νών συντrΊρnσnς γραμμrΊς) ,  τnν απαράδεκτη κατάσταση των επιβαταμαξών 
(βλέπε μείωσn δαπανών καθαριότητας),  τn μn-ενίσχυσn των αμαξοστοιχιών 

να στερηθεί Προαστιακού Σιδηροδρό- Έργα Γ' ΚΠΣ (Μέρος 1 ο) -
στις περιόδους αιχμrΊς (βλέπε μείωσn δαπανών συ
ντrΊρnσnς & λειτουργίας τροχαίου υλι κού) ,  μας rΊ ρ
θε και n nερικοπrΊ των κανονικών συνθέσεων των 
ελκόμενων δρομολογίων, ως μοιραίο επόμενο τnς 
μεγάλnς έλλειψης επιβαταμαξών. Είδαμε και δεν 
πιστεύαμε στα ματάκια μας, το τοπικό Θεσσαλονί
κης - Σερρών να εκτελείται από μία Δ/Η ADtranz ι
σχύος 2 1 00 kW, που έσερνε π ίσω τnς ένα ( 1 )  βα
γόνι. Γνωρίσαμε από κοντά το νέο είδος ταξιδιώτη, 
τον επ ιβάτn-σαρδέλλα , των δύο (2) οχη μάτων που 
συνθέτουν τις αιωνίως και απαράδεκτα καθυστε
ρημένες αμαξοστοιχίες 1 52 1  και 1 523 μεταξύ 
Στυλίδας και Αθnνών. Μείναμε έκπλη κτοι από τnν 

μου ολόκληρη π Απική, σε πείσμα τnς ΑΤΡ όπως Άνευ Traiπ Protectioπ 
διεθνούς εμπειρίας και π ρακτικrΊς, σε πείσμα του 
Ρυθμιστικού Σχεδίου ΑθrΊνας ,  σε πείσμα του π ρο
γράμματος 'ΆπικrΊ SOS", σε πείσμα του Φακέλλου 
τnς Ολυμπιάδας και σε τελευταία ανάλυση, σε πεί
σμα τnς κοινrΊς λογικrΊς των φορολογουμένων πο
λιτών αυτrΊς τnς χώρας, οι αντοχές των οποίων 

Δεδομένο Α: Ο ΟΣΕ έχει χαρα κτηρίσει τον υπό α
ναβόθμισn άξονα ΑθrΊνας - Θεσσαλονίκης, ως "Σι
δnροδρομικrΊ ΓραμμrΊ Υψnλών ΤαχυτrΊτων". Δεδο

μένο Β: Στα (σιδηροδρομικά) έργα που εντάσσο
νται τελικά στο Γ' ΚΠΣ δεν προβλέπεται πεντάρα 

πλησιάζουν πλέον στο όριό τους. 

Yalanci Kemai-Vagon 
Ακούσαμε και εμείς για τον ερχομό του "προσωπι
κού οχrΊματος του Κεμάλ Ατατούρκ" και απορrΊσα
με, μιάς και το συγκεκριμένο βαγόνι ,  που φυλάσ-

τσακιστrΊ για τnν εγκατάσταση συστrΊματος αυτό
ματης προστασίας συρμών. Συμπέρασμα: Όποιος 
μ πορέσει να μας εξnγrΊσει πως συμβιβάζεται το 
Δεδομένο Α με το Δεδομένο Β, να θεωρεί δεδομέ
νο τον αμέριστο θαυ μασμό μας. 

σεται ως κόρn οφθαλμού στnν Άγκυρα, αποτελεί εθνικό θησαυρό για τους 
γείτονες και μας φάνnκε ά κρως περίεργο το ότι αποφάσισαν να το υποβάλ
λουν στnν καταπόνnσn ενός τέτοιου ταξιδιού . Όμως στnν πραγματικότητα , το 
όχnμα που μας επισκέφθηκε rΊταν απλά ένα διατnρnτέο προεδρικό βαγόνι κα
τασκευrΊς 1 939 (σημειώνεται ότι ο Κεμάλ πέθανε το Νοέμβρη του 1 938). Δυ
στυχώς, τα Ελληνικά media παρερμrΊνευσαν το "ιστορικό όχnμα το οποίο φι
λοξενεί π ροσωπικά αντικείμενα του Κεμάλ" ως "προσωπικό όχnμα του Κεμάλ". 

Έργα Γ' ΚΠΣ (Μέρος 2ο) - Viήual Trains 
Δυνα μικrΊ είσοδος του ΟΣΕ στnν ΠλnροφορικrΊ ,  για τnν ανάπτυξη τnς οποί
ας, ούτε λίγο ούτε πολύ , προϋπολογίστηκαν 2 1  δι σ. δραχμές, τn στιγμrΊ που 
τα παραπαίοντα δίκτυα τnς ΔυτικrΊς Μακεδονίας και τnς ΠελοποννrΊσου (πλnν 
του άξονα τnς Πάτρας) παίρνουν μονάχα 10 δια. το καθένα . Αναπόφευκτος 
ο συνειρμός με μιά ορεινrΊ γραμμrΊ στο Πακιστάν, που εδώ και κάμποσο και
ρό, ο μοναδικός λόγος που παραμένει ανοιχτrΊ είναι για να μπορεί να κινείται 
το υπnρεσιακό τρένο που μεταφέρει τους μισθούς του προσωπικού των σταθ
μών. Εμείς φυσικά , ως γνrΊσιοι Ευρωπαίοι του 2 1ου α ιώνα, θα εξασφαλίσου
με στους εν δυνάμει συναδέλφους των Πακιστανών σε Δυτ. Μα κεδονία κα ι 
Πελοπόννησο τn δυνατότητα να συνεχίσουν τnν εργασία τους νirtua l ,  με τn 
βοrΊθεια high-ρerformance workstations, τα οποία -είμαστε σίγουροι- έχει 
π ρονοrΊσει γι '  αυτούς ο πάντα πρωτοπόρος ΟΣΕ. 

Περί Δημάρχων 
Τον τελευταίο κα ι ρό, πληθαίνουν ανnσυχnτικά οι μεταμοντέρνοι Δημοτικοί 
άρχοντες που ψnφοθnρούν στnν πλάτn του Σιδηροδρόμου, ψελλίζοντας α
κατάληπτες βλακείες του στύλ το "τρένο διχοτομεί τnν πόλn μας" rΊ "έξω ο σι
δηροδρομικός σταθμός από τnν περιοχrΊ μας". Οι συγκεκριμένοι ΔrΊμαρχοι ,  
Πολεοδόμοι εξ αλληλογραφίας και Νεωτεριστές από συνrΊθεια ,  καλά θα κά
νουν να ρίχνουν και κα μιά ματιά στους εν Εσπερία ομολόγους τους, ο ι  οποί
οι στηρίζουν ενεργά τnν ανθρώπινη κα ι περιβαλλοντι κά rΊπια μεταφορά που 
εξασφαλίζουν τα μέσα σταθερrΊς τροχιάς. Κα ι πάνω από όλα , ας γυρίσουν 
κάποια χρόνια πίσω, τότε που οι πόλεις τους, έχοντας το προνόμιο τnς σιδn
ροδρομικrΊς σύνδεσης, δεν αποτελούσαν ασrΊ μαντες κου κίδες στο "εθνικό δί-

ευρηματι κότητα τnς φυλrΊς μας όταν, από το Λιανο
κλάδι μέχρι τn ΘrΊβα, το κυριακάτικο 507 προσπαθεί να στεγάσει σε πέντε 
βαγόνια ,  κόσμο που απαιτεί τουλάχιστον εννέα. 

Η ιστορία ξεκινάει στις αρχές του 1 998, όταν ο ΟΣΕ αποφάσισε τπν από
συ ραπ πολλών σειρών επιβαταμαξών (κυρίως ανατολικοευρωπαικrΊς π ροέ
λευσπς), σε μιά π ροσπάθεια μείωσπς των δα πανών συντrΊ ρπσπς και σε συν
δυασμό με τπν έγκα ιρπ παράδοσπ των νέου ελκόμενου υλικού των Π ρο
γραμματι κών Συμφωνιών. Η αλrΊθεια είναι ότι ορισμένες σειρές οχπμάτων 
rΊταν σε απα ράδεκτη κατάσταση , παρουσίαζαν συνεχώς τεχνικά προβλrΊμα
τα και δ ι καίως τέθπκαν εκτός κυ κλοφορίας. Θα περίμενε κανείς, για ευνό
ητους λόγους, ότι π καθυστέρnσn που τελικά π ροέκυψε στπν παραλαβrΊ του 
νέου υλικού των Π ρογραμματι κών, θα πα ρέτεινε ανάλογα και τπν κυκλοφο
ρία τπς πλειοψηφίας του παλαιού υλικού. Αντί αυτού όμως, προχώρησε π 
μαζικrΊ απόσυρση περίπου 1 1  Ο οχπ μάτων χωρίς ταυτόχρονη rΊ έστω σταδια
κrΊ αντικατάστασπ τους. ΣrΊμερα τα νυχτερινά 504/505 εκτελούνται με μειω
μένη σύνθεσπ 4 κλινοθέσιων κα ι μιάς κλινάμαξας τΕΝ Α' Θέσnς (αρκετές 
φορές μάλιστα χωρίς καν κλινά μαξα ) ,  αφού π μεν τουριστικrΊ κλινά μαξα Β' 
Θέσnς (τέως CIWL) δεν αντικαταστάθηκε, γεγονός απαράδεκτο, οι δε τΕΝ 
Α' Θέσnς παρουσιάζουν συχνά τεχνικά π ροβλrΊματα. Παρόμοια κατάστασπ 
δnμιουργrΊθnκε με τnν απόσυ ρσπ κα ι μn-αντικατάστασn των ιστορικών ε
στιαμαξών τπς τ. CIWL στα δρομολόγια Αθnνών - Θεσ/νίκnς. Οι a ρτηριακές 
αμαξοστοιχίες 602/507 εκτελούνται με πέντε μόνο επι βατάμαξες και α ρκε
τές φορές τις καθ π μερινές με τέσσερις ( ! ) ,  ενώ σαν "εστιατόριο" 
χρησιμοποιείτα ι ένα απλό κουπέ Β' θέσπς. Η σχπματισμός των συνθέσεων 
έχει γίνει μόνιμος πονοκέφαλος για τους υπεύθυνους α μαξοστασίων και 
δελτιοθηκών, τα υ πά ρχοντα οχrΊματα καταπονούνται υπέρ το δέον κα ι ου
δείς γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι στπν περίπτωση ενός έκτακτου τρένου (πχ. 
στρατιωτικού rΊ εκδρομικού) .  Αλλά το π ιό απ μαντικό από όλα, είναι ότι α κό
μα και ο ι  λιγοστοί επιβάτες που συνεχίζουν να χρπσιμοποιούν τα τρένα του 
ΟΣΕ υπό τέτοιες συνθrΊκες, θα τα εγκαταλείψουν σύντομα, μιάς και τα υ πε
ραστικά λεωφορεία -εξ ορισμού κατώτερη ποιοτικά συγκοινωνία- θα τους ε
ξασφαλίσουν τουλάχιστον μ ιά  θέσn για το πολύωρο ταξίδι τους. Η στrΊλn υ
ποκλίνεται στο επαναστατικό management του ΟΣΕ κα ι προτείνει τnν ενί
σχυση των επ ιβατικών συνθέσεων μέσω των εκατοντάδων φορτα μαξών που 
αδρανούν λόγω έλλειψπς έργου . • 
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Ολοκληρωμένα σιδηροδρομικά συστήματα 

τροχαίο υλικό 

Ηλεκτροκίνηση 
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